
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015
Risto Immonen k-84 

Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot 
integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.



Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015

Risto Immonen k-84 

Sisällys

Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.

Johdanto

1 Jälleenrakennuskauden  pientaloista

2 Karjasillan nykytilanne

3 Karjasillan kaavahistoria – ensimmäinen kaava
3.1 Karjasillan kaavahistoria – myöhemmät kaavan laajennukset ja muutokset
3.2 Karjasillan kaavahistoria – vuoden 1980 asemakaavamuutos

4 Karjasillan rakennettu ympäristö
 4.1 Jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys
 4.2 Viheralueet ja pihat
 4.3 Pientalojen pihat
 4.4 Julkisivujen korjaukset
  4.4.1 Julkisivuverhous
  4.4.2 Julkisivuverhouksen väri
  4.4.3 Lisälämmöneristäminen
  4.4.4 Ikkunat ja ulko-ovet
  4.4.5 Vesikate
  4.4.6 Sokkeli
 4.5 Laajennukset
 4.6 Esteettömyys
 4.7 Muut korjaukset
 4.8 Portit, pihat ja pihankäsittely
 4.9 Talotyypit

5 Alueen arvostus
 5.1 Alueen arvostus – kyselytutkimus
  5.1.1 Alueen arvostus - kuka huolehtii Karjasillasta?
  5.1.2 Alueen arvostus – Faktorianalyysi
  5.1.3 Alueen arvostus – päätelmiä kyselytutkimuksesta
 5.2 Alueen arvostus – asukaskysely
  5.2.1 Alueen arvostus – päätelmiä asukaskyselystä

6 Korjaustapaohjeet

7 Asemakaavamääräykset ja ohjeet
 7.1 Asemakaavamääräykset uudisrakennuksille
 7.2 Asemakaavamääräykset muutostöihin

8 Palauttava korjaaminen

9 Yhteistä omaisuutta

10 Yhteenveto

Jälkisanat

Lähteet ja kirjallisuus



Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015

Risto Immonen k-84 

Johdanto

Diplomityön aiheeni on Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojel-
un näkökulmasta. Integroitu rakennussuojelu tarkoittaa julkisen kontrollin alaista rakennetun 
ympäristön suojelu- ja hoito-ohjelmaa, jossa otetaan huomioon paikalliset asukkaat ja toimin-
not.(Ylimaula, 2015, 1)
Jälleenrakennuskauden pientaloilla tarkoitetaan yleensä 1940-luvulla ja 1950-luvun alussa su-
unniteltuja ja tyyppipiirustusten mukaan rakennettuja nk. rintamamiestaloja. Jälleenrakennus-
kausi päättyi virallisesti vuonna 1952. Vuonna 1949 säädettiin arava-laki, ja osa myöhemminkin 
1950-luvulla suunnitelluista arava-tyyppitaloista ovat hyvin saman näköisiä kuin jälleenrakennus-
kauden tyyppitalot.

Muistelma jostain 1980-luvun alkupuolelta:
Aurinkoinen päivä kääntyy iltapäivän puolelle. Polkupyörällä ajellessani voin ajatella mitä vain, 
kunhan huomioin muun liikenteen. Ajatukset tulevasta mukavasta illasta kavereiden kanssa kat-
kaisee saapuminen Karjasillan puolelle Artturintielle kohti Uumajanpuistoa ja Kaupunginojaa. 
Tämä on ehdottomasti suosikkireittini keskustan suuntaan.  Huomio kiinnittyy taas (kuten aina 
tätä tuttua reittiä ajaessa) ympäristön harmoniseen kauneuteen, rauhaan ja vehreyteen. Sat-
unnaiset vastaantulijat eivät juuri kiinnitä huomiotani. Ohi suhahtelee harjakattoinen puurak-
enteinen rakennus toisensa perään. Runsaan vehreyden lomassa talojen rytmittäinen ilmaan-
tuminen edessäni jatkuu. Hidastan vauhtia. Nyt näen paremmin: kaikki rakennukset eroavat 
hieman toisistaan, kuitenkin niissä on jotain samaa. Puinen seinälaudoitus näyttää todella mu-
kavan idylliseltä syreenipensaiden vieressä. Erikoinen leveämpi Minerit-levyrakenne seuraavan 
talon seinässä näyttää huonolta ja oudolta. Miksiköhän tuollainen on ollut muka järkevää laittaa 
seinään?

Pyöräillessäni alueen läpi, mieleni rauhoittuu ja ajatukseni muuttuvat seesteisiksi. Rakennukset 
jättävät selvästi jotain salaisuuksia näkymättömiin, rakennuksen historian, asukkaiden eletyt vuo-
det ja mukavan pihamaan. Täällä olisi varmaan hienoa asua – onnellisia perheitä, pieniä ongelmia, 
suuria tunteita, idylliä ja varmaankin hyvää toimeentuloa. Ikäni kerrostalossa asuneena, omakoti-
talo tuntuu jo ajatuksena luksukselta. Ehkä joskus minäkin voisin joskus asua tällaisella alueella. 
En kyllä haluaisi kuitenkaan ostaa sellaista Minerit-levytettyä taloa.

Kollaantie kesäkuussa 2015. Näkymä pohjoiseen
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Karjasillan Raatteentietä reunustavia omakotitaloja v.1950 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

1 Jälleenrakennuskauden  pientaloista
Jälleenrakennuskauden asuntoalue löytyy useista maamme kaupungeista tai taajamista. Sotien 
jälkeisen niukkuuden aikana rakennetuista tyyppitaloista on tullut sodanjälkeisen sisukkuuden 
symboli suomalaiseen maisemaan. Asemakaavoitus alueille toteutettiin yksinkertaisesti: muu-
taman suoran tai kaartuvan kadun varrelle sijoitettiin tasakokoisia, väljähköjä tontteja, joille 
määriteltiin rakentamisen rajat. Loppuosa tontista jätettiin puutarhalle ja hyötykasvimaalle. 
Talot rakennettiin käyttäen yhtenäisin periaattein laadittuja tyyppipiirustuksia. Jälleenrakennus-
kauden alueille tuli näin yhtenäinen ja eheä kokonaisilme, vaikkakin samalla alueella saattoi olla 
jopa kymmeniä erilaisia talotyyppimuunnelmia yksikerroksisia ja puolitoistakerroksisia, pieniä ja 
suuria. Talotyypit ryhmiteltiin yleensä omiksi pienryhmikseen kaupunkikuvan eheyden vuoksi.
(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, esipuhe)

Hyvin nopeassa tahdissa tyyppipiirustusten mukaan rakennetuista nk. rintamamiestaloista eri 
muunnoksineen tuli jälleenrakennuskauden ajan hallitseva tyyppi, koska se voitiin rakentaa oma-
toimisesti ja sotien jälkeen vallinneen rakennusainepulan aikana lähes kokonaan puusta. Puuta 
riitti, vaikka lähes kaikesta muusta rakennusmateriaalista oli pulaa. Talotyyppi sopi myös sekä 
maaseudulle että kaupunkeihin. Rakentamisella tyyppipiirustusten mukaan, oli suuri merkitys 
jälleenrakentamisen aikana. Se oli käytännössä ainoa käytettävissä ollut tapa selviytyä nopeasti 
pientalojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Yleisimmäksi talotyypiksi muodostui puolitoistaker-
roksinen, harjakattoinen, pohja-alaltaan pieni, lähes neliömäinen puinen rakennus. Huoneet ryh-
miteltiin rakennuksen keskelle sijoitettujen tulisijojen ja hormiryhmän ympärille. Yläkerran hu-
oneet voitiin jättää aluksi rakentamatta tai ne voitiin vuokrata ja ottaa vasta myöhemmin omaan 
käyttöön. Rakennusten julkisivuverhous oli yhtenäistä sileää vaaka- tai pystylautaverhousta, ikku-
nat olivat melko pieniä ja rakennuksissa oli yleensä pienehkö lasi- tai avokuisti. Talotyyppeille on 
tunnusomaista, että ne eivät kovinkaan paljon erotu toisistaan ja ehkä juuri siksi ne ovat vielä 
muutostenkin jälkeen tunnistettavissa jälleenrakennuskauden rakennuksiksi. (Helamaa, 1983, 80)
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Otsikko
Talojen rakentamisaikoihin niiden noppamaisuus, yksinkertainen ulkoasu ja sijoittaminen tiiviisti 
katujen varsille ei täysin miellyttänyt koko arkkitehtikuntaa. Rintamamiestalojen arvostus suor-
astaan romahti arkkitehtien keskuudessa etenkin 1960-luvulla, jolloin tavoiteltavaksi tyyliksi oli 
muodostumassa monimuotoisten, tasakattoisten ja matalien pientalojen rakentaminen. Kokonai-
sia jälleenrakennuskauden pientaloalueita suunniteltiin purettaviksi, ja monet alunperin yhtenäi-
set alueet katosivatkin maastamme. 1970-luvun energiakriisin luoma energiansäästöajattelu 
leimasi rintamamiestalot lähes kelvottomiksi. Tuolloin tehdyt muutokset muuttivat rakennusten 
siron yksinkertaisen ilmeen lisälämmöneristämisen aikaansaamaan turvonneeseen asuun. 1960- 
ja 1970-luvuilla tavoiteltiin myös huoltovapautta ja syntyi korjausratkaisuja, joissa alkuperäiset 
puuverhoukset peitettiin erilaisilla julkisivulevyillä, joita ei tarvinnut huoltomaalata.  Asumisen 
muuttuneiden vaatimusten myötä rakennuksia myös laajennettiin usein kahdella huoneella har-
jan suunnassa tai yleisemmin matalilla, monesti ajan hengen mukaisilla tasakattoisilla siipiosilla. 
Näiden muutosten jälkeenkin rakennukset ovat yleensä kuitenkin vielä tunnistettavissa jälleen-
rakennuskauden taloiksi, vaikkakin siipiosat ovat ristiriidassa alkuperäisen arkkitehtuurin, ka-
tunäkymien sekä alueiden eheän yleisilmeen kanssa.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003esipuhe)

Jälleenrakennuskauden alun perin karuista alueista on vuosikymmenten aikana tullut vehmaita, 
vaihtelevia sekä nykyisin myös suosittuja asuinalueita. Puurakenteiset pientalot ovat vakiinnut-
taneet asemansa ja ne mielletään suomalaisen omakotitaloasumisen perinteiseksi malliksi, jopa 
ihannekuvaksi. Idyllinen ja rauhallinen puutalomiljöö on erityisesti monien nuorten lapsiperhe-
iden tavoittelema ihanteellinen asuinympäristö. Asumisen tilantarve ja yleinen vaatimustaso ovat 
kuitenkin kasvaneet ja monenlaisia asumisen trendejä on tullut ja mennyt. Vanhat rakennukset 
eivät enää useinkaan täytä täysin uusien asukkaiden kaikkia odotuksia. Rintamamiestaloihin 
on kohdistunut ja edelleen kohdistuu ajanmukaistamisen tarpeita. Nämä muutostarpeet tulisi 
pystyä toteuttaa jälleenrakennuskauden rakennusten ja asuinalueiden identiteettiä ja omalei-
maisuutta kunnioittaen.

3.

Oulu. Karjasilta v.1950
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma
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Karttakuva Karjasillasta ympäröivine ja sisäisine viheralueineen.
Punaisella on reunustettu jälleenrakennuskauden pientaloalue.

2 Karjasillan nykytilanne

4.
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2 Karjasillan nykytilanne
































































 








































































































 





  



























 










 































 




 










 


































































































 







































  




































































Karttakuva Karjasillasta. Jälleenrakennuskauden pientalot punaisella. Säilyneisyysaste vaihtelee suuresti.
Tummenetut rakennukset alueella eivät ole pientaloja tai ovat rakennettu myöhemmin.
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Näkymä Raatteentieltä kesäkuussa 2015.

2 Karjasillan nykytilanne
Oulun Karjasilta on poikkeuksellisen laaja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue 
noin kilometri Oulun keskustasta. Se rakennettiin jälleenrakennuskauden aikana 1940-1950 
-luvuilla. Yli kahdestakymmenestä omakotitalotyypistä ja kerrostaloalueesta sekä viheralueista 
muodostuva asuinalue on edelleenkin yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus, joka kuuluu valtakun-
nallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Jälleenrakennuskauden omakotitaloalueet muo-
dostavat selkeän, oman kokonaisuutensa alueen kokoojaväylän, Nokelantien molemmille puol-
ille.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 6)

Karjasilta on alueellinen kokonaisuus, joka edustaa maamme jälleenrakentamista, puurak-
entamista ja niiden kehittymistä ja on arvokas juuri kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluu 
koko alue, sen sijainti ja rakennettu ympäristö. Nykyisinkään ei juuri arvosteta rakennusten ark-
kitehtuurin arvoja tai alueen yhtenäisyyttä vaan ennemminkin Karjasillan alueen sijaintia lähellä 
keskustaa. Rakennusta ei voi kuitenkaan ajatella pelkästään rahallisena sijoituksena varsinkaan, 
kun kyseessä on rakennustaiteellisilta arvoiltaan merkittävä rakennus kulttuurisesti merkittäväl-
lä alueella. Rakennukset on nähtävä osana suurempaa kokonaisuutta. Yksittäiset rakennukset 
eivät ehkä itsessään ole monumentteja mutta Karjasillan aluekokonaisuus on, joten kaikki rak-
ennukset ovat tärkeitä osana tätä kokonaisuutta. Rakennukset ovat lisäksi osa ympäristöään, sen 
arvoja ja merkitystä, jotka säilyäkseen ovat riippuvaisia toisistaan. Yhdenkin rakennuksen muut-
taminen muuttaa aina tätä kokonaisuutta.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 42)

6.

Näkymä Karjaportintien ja Artturintien risteyksestä itään Karjaportintien suuntaan kesäkuussa 
2015.
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Ilmakuva Karjasillalta v.1950. Raatteentien ja Rehulantien risteyksestä luoteeseen
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

3 Karjasillan kaavahistoria – ensimmäinen kaava
1940-luvulle asti Karjasilta oli pelto- ja laidunaluetta. Karjasillan nimikin viittaa näihin aikoihin, 
jolloin karjaa kuljetettiin täältä kaupunginojan yli siltaa pitkin. Karjasilta on kaavoitettu aikana, 
jolloin yleiskaavasuunnittelua ei vielä Oulussa tehty. Kun Aarne Ervi ja Otto I. Meurman laati-
vat Ouluun yleiskaavan vuonna 1952, Karjasilta oli jo pitkälle rakentunut. Yleiskaava otti kantaa 
Karjasillan sijaintiin kaupunkirakenteessa: Pohjantie linjattiin kulkemaan Karjasillan itäpuolelta ja 
Joutsentie eteläpuolelta. Näin Karjasillasta tuli ajan ihanteiden mukaisesti liikenneväylien rajaama 
asumalähiö, kuten myöhemmin esimerkiksi Kaukovainiosta. Pohjantie valmistui lopulta kauan 
Karjasillan rakentumisen jälkeen, vuonna 1967.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 
2014, 21)

Kaupunginarkkitehti Martti Heikura laati vuonna 1943 Karjasillan ensimmäisen asemakaavan. 
Kaava vahvistettiin syksyllä 1944. Sekä Karjasillan kaavoitus että rakentaminen alkoivat ensin 
alueen pohjoisosasta. Maastossa olleet hiekkatiet hyödynnettiin kaavassa linjaamalla Kaukovain-
ionkatu ja Nokelankatu niiden kohdille. Kollaantien kohta on myös entisen hiekkatien paikalla. 
Paikalla oleva puusto otettiin huomioon puistojen sijoituksissa. Mätäspuisto on entisen, aiemmin 
peltojen ympäröimän metsäsaarekkeen paikalla ja Kaupunginojan varsi merkittiin kaavassa puis-
toksi, jolloin keskustan puistovyöhyke sai jatkoa junaradan toisella puolella. Tonttijako ja raken-
nusten sijoittaminen tontille oli ajanmukaisesti kaavamaista. Silti maisemarakenteeseen luonte-
vasti sijoittuvat kadut saivat rakennukset istumaan alueen maisemaan. Karjasillan identiteetin 
kannalta tärkeät kaarevat kadut on linjattu jo ensimmäiseen asemakaavaan.

Ensimmäinen kaava rajautuu pohjoisessa Kaukovainionkatuun ja etelässä Tuulimyllynkatuun ja 
nykyiseen Rehulantiehen rajautuviin kortteleihin. Tässä vaiheessa kaavoitetut pientalokorttelit 
sijaitsivat kaikki Nokelantien itäpuolisella alueella.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 
2014, 21)

Kaavassa määriteltiin pientaloalueen omakotirakennusten rakennusalat sekä kahden tontin 
yhteen liittyvien ulkorakennusten rakennusalat. Ennen kaavaa valmistuneiden ruotsalaistalo-
jen kortteleihin on kaavaan merkitty talotyyppi. Muille kortteleille ei ole kaavassa määritelty 
talotyyppejä. Alue on kuitenkin rakennettu siten, että talotyypeistä muodostuu yhtenäisiä ko-
konaisuuksia.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 21)

Alueena Karjasilta oli pitkän aikaa irrallaan muusta kaupunkirakenteesta. Rakentaminen alkoi 
alueen itälaidalta. Radan varren alueet eivät olleet vielä kovin kaupunkimaisia, ja myös radan 
länsipuolella näkyy lastaus- ja viljelyalueita vielä 1965 ilmakuvassakin. Radan varrelle on raken-
nettu tiiviisti vasta 2000-luvulla. Vaikka Karjasillan läheisen, pohjoispuolella sijaitsevan Raksilan 
puutaloalueen rakentaminen oli aloitettu jo 1930-luvulla, Karjasillan uusi asuinalue oli pitkään 
erillinen viljelysmaiden ympäröimä saareke.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 
21)

7.
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 Ilmakuva Karjasillalta v.1950. Mätäspuisto etualalla kuvausuunta lounaaseen
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

3.1 Karjasillan kaavahistoria – myöhemmät kaavan laajennuk-
set ja muutokset
Heti ensimmäisen kaavan valmistuttua, alettiin Karjasillan asemakaava-aluetta laajentaa. Vuonna 
1945 hyväksyttiin asemakaava, jossa kaava-aluetta laajennettiin etelässä Karjaportintiehen ja län-
nessä Kollaantien länsipuolen kortteleihin saakka. Kaavassa määriteltiin monenko perheen asun-
toja yhdelle tontille sai rakentaa ja niiden rakennusalat. Uutena talotyyppinä yhdenperheentalon 
ja kerrostalon lisäksi tuli kahden perheen paritalo. Ne sijaitsevat Nokelantien länsipuolella kort-
telissa 22, Riihikujan ja Kivikujan varressa.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 
23)

Asemakaava-aluetta laajennettiin useaan otteeseen 40- ja 50-luvuilla. Martti Heikura laati kaavat, 
joiden mukaan rakennettiin Karjaportintien eteläpuolen korttelit 26 ja 27 sekä Kaukovainionka-
dun itäpuolen korttelit 28 ja 29. Niilo Mattilan laatimien kaavojen mukaan rakentuivat Kollaan-
tien itäpuolen korttelit vuonna 1948 ja Hiirosentien varsi vuonna 1950. Kaavoitusperiaatteet 
pysyivät näissäkin kaavalaajennuksissa ennallaan. Noppamainen rakennus sijoitettiin kaavassa 
joko vinosti tai suoraan kadun varteen, talon taakse jäi suurehko piha ja piharakennus raken-
nettiin yhteen naapurin piharakennuksen kanssa.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 
2014, 21)

Karjasillalla on tehty asemakaavamuutoksia lähinnä yksittäisille tonteille.  Asemakaavoissa oli 
alun perin sijoitettu näkyville paikoille teiden risteyksiin yksikerroksisia liike- ja asuinrakennuk-
sia. 1940-luvun lopusta 1960-luvun alkuun mennessä useisiin näistä tonteista tehtiin kaavamuu-
tos, jossa sallittiin kaksikerroksinen rakennus. Alakertaan sijoitettiin usein liiketiloja ja toiseen 
kerrokseen asunnot. Liiketiloille oli Karjasillalla näihin aikoihin tarvetta, joten myös muutamia 
omakotitalotontteja muutettiin liikerakennusten tonteiksi.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön 
inventointi 2014, 23)

8.
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Yllä Karjasillan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1943 (Oulun kaupunki)
Alla Karjasillan asemakaava vuodelta 1980 (Oulun kaupunki)

3.2 Karjasillan kaavahistoria – vuoden 1980 asemakaavamuu-
tos
Yksittäisten tonttien kaavamuutosten jälkeen seurasi lähes koko Karjasiltaa koskettava ase-
makaavamuutos, joka tuli voimaan vuonna 1980. Aiemmissa kaavoissa oli tonteille merkitty 
tiukat rakennusalat, joissa ei ollut laajennusvaraa. Uudessa kaavassa määriteltiin nyt suurimmat 
sallitut kerrosalat sekä laajentumissuunnat. Huomioitavaa on, että ennen kaavamuutosta vain 
muutamaan rakennukseen oli tehty asuintilojen laajennus. Uusi kaava mahdollisti Karjasillalla 
rakennusten laajentamisen, ja moniin rakennuksiin onkin sittemmin tehty laajennus. Laajennus-
vara merkittiin kaavassa pihan puolelle siten, että katujulkisivu ja myös katunäkymät säilyisivät 
ennallaan. Kaavan vaikutus on Karjasillalla selvästi nähtävissä. Katujulkisivut ovat yleensä säi-
lyneet, mutta pihan puolella on tapahtunut paljonkin muutoksia. Talousrakennuksille varattua 
aluetta laajennettiin myös, ja talousrakennuksia ei enää joka paikassa sijoitettu yhteen naapurin 
kanssa. Karjasiltaa ympäröiviin puistoihin rajautuvilla tonteilla, sekä Hiirosentiellä Varpuspuis-
toon rajautuvilla tonteilla sallittiin myös toisen asunnon rakentaminen piharakennukseen. Tämä 
on kuitenkin toteutunut vain muutamalla tontilla. Karjasillalle on merkitty Rakennus- ja huon-
eistorekisteriin yhteensä 25 sivuasuntoa piharakennukseen. Näistä vain 8 on kaavan mukaisilla 
puistonreunustonteilla. Lisäksi tasaisesti koko Karjasillan alueella on piharakennuksia, joissa on 
alun perin ollut sivuasunto tai sellainen voisi olla. Sivuasunnot eivät kuitenkaan pääsääntöisesti 
sijaitse asemakaavan sallimilla paikoilla.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 23)

1980-luvun asemakaavassa on laajennusvaran lisäämisestä huolimatta lievä suojelullinen 
päämäärä. Kaavassa todetaan, että ”Rakennuslupia myönnettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että rakennuskannan säilymistä edistetään.” Määräyksiä annetaan julkisivuista 
ja ikkuna-aukoista, laajennuksien ja talousrakennusten mittasuhteista sekä kattokaltevuuksista. 
Kaava ei kuitenkaan suojellut itse rakennuksia, vaan vain jälleenrakennuskauden rakennusten 
hahmoja.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 23)

9.

Kuva 34. Karjasillan ensimmäinen asemakaava on päivätty vuodelle 1943. (Oulun kaupunki) 
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Kaavan yhteydessä julkaistiin myös rakennustapaohjeet, joissa kattomateriaaleina ohjeistettiin 
käyttämään konesaumapeltiä, aaltomineritiä tai tiiltä. Seinäväriksi suositeltiin taitettuja rauhal-
lisia värejä, kuten keltamultaa tai punamultaa ja tehosteväriksi listoissa valkoista tai seinän väriä 
tummemmaksi taitettuna. Väritystä koskeva ohje on oikeansuuntainen, mutta melko yleinen, 
eikä sen vaikutusta Karjasillalla juuri näe. Katemateriaaleissa ei ole juurikaan noudatettu rak-
entamisohjetta. Nykyään ehdottomasti yleisin katemateriaali on jälleenrakennuskaudelle vieras 
ja tyyliin sopimaton tiiliprofiilipeltikate. Ohjeissa on myös esitelty kaksi suositeltavaa aitamallia. 
Toinen on Karjasillalla perinteinen kapea rima-aita, toinen on leveämpi lauta-aita. Kumpaakin ai-
tatyyppiä löytyy Karjasillalta vielä runsaasti.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 
24)

Rakentamisohjeiden liitteenä on laajennussuunnitelmat kuudelle Karjasillan talotyypille. 
Metsäkoto-tyyppiin on suunniteltu suuri laajennussiipi. Siipilaajennuksia on tähän talotyyppiin 
paljon tehtykin, mutta usein ei aivan yhtä massiivisia kuin ohjeissa esitetty. Sosiaaliministeriön 
suurempaan talotyyppiin on esitetty iso kuistilaajennus, jossa harjakattoinen avokuisti on muu-
tettu kattolappeen alle jääväksi huomattavasti kookkaammaksi kuistiksi. Tämän tyyppisiä laajen-
nuksia onkin tehty moniin talotyypin rakennuksiin. Yksikerroksista Ruotsin lahjatalo-tyyppiä on 
suunniteltu laajennettavaksi kahteen suuntaan, L-malliseksi rakennukseksi. Tällaisia laajennuksia 
ei ole kuitenkaan toteutettu. Sen sijaan yksilöllisiä laajennuksia on tehty näihin rakennuksiin er-
ittäin paljon vuoden 1980 asemakaavan jälkeen. (Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 
2014, 24)

Karjasillalle hyväksyttiin vuonna 2004 uudet rakentamis- ja korjaustapaohjeet. Ne pohjautuvat 
vieläkin vuoden 1980 asemakaavaan. Ohjeissa annetaan neuvoja korjaushankkeeseen ja kerro-
taan yleisistä jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin piirteistä. Laajennuksista, julkisivumateriaa-
leista, katoista, talousrakennuksista ja pihoista annetaan lisäohjeita pohjautuen kaavamääräyksiin. 
Esimerkiksi julkisivuissa ohjeistetaan käyttämään yhtenäistä laudoitusta ja välttämään kenttälau-
doitusta ja jälleenrakennuskaudelle vieraita uusia koristeaiheita. Rakennusvalvonnan mukaan 
vuoden 2004 rakennustapaohjeita on hyödynnetty paljon rakennuslupahakemusten yhteydessä. 
Kuitenkin usein kaikki rakennuksissa tehdyt muutokset eivät noudata ohjeita, erityisesti ikkuno-
iden vieraiden koristeiden ja katemateriaalien osalta.(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inven-
tointi 2014, 25)

10.
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 Karjasilta. Omakotitaloja Raattentiellä
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

4 Karjasillan rakennettu ympäristö

11.

Oulu. Ilmakuva Karjasillalta v.1950
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma
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Näkymä Nokelantieltä kesäkuussa 2015. Jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys vaihtelee, 
mutta alueena se on tunnistettavissa aikakaudensa kokonaisuudeksi.

4.1 Jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys
Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalue on yhtenäinen nopeasti rakennettu alueko-
konaisuus. Tästä pientaloalueesta on tullut ajan saatossa viihtyisä, vehreä ja puutarhamainen. 
Alun perin alueen eri talotyypit on voitu erottaa yhtenäisinä samankaltaisten rakennusten ryh-
minä. Julkisivumuutokset ja laajennukset ovat lisänneet rakennusten eroavaisuuksia. Toisaalta 
runsas vehreys osaltaan vaikeuttaa kaikkien eroavaisuuksien kuin myös yhteneväisyyksien hah-
mottamista.  Rakennuskohtaisesti jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys vaihtelee suur-
esti. Alueena Karjasilta on kuitenkin edelleen selvästi tunnistettavissa aikakautensa asuinalueeksi, 
joka selvästi rajautuu jokaiselta sivultaan muusta kaupunkirakenteesta omaksi kokonaisu-
udekseen. Asuinrakennusten mittakaava, sijoittuminen tonteille sekä etenkin kadunvarsinäkymät 
ovat hyvin säilyneet.

Karjasillan pientaloalueen rakennuskannan keskeiset arvot liittyvät alueen yhtenäisyyteen. Lähes 
kaikki rakennukset edustavat jälleenrakennusaikakautta, katunäkymät ovat eheitä ja pientalojen 
hierarkia suhteessa piharakennuksiin on selkeä. Alkuperäisten jälleenrakennuskauden raken-
nusten säilyminen mahdollisimman autenttisina on elintärkeää alueen identiteetin kannalta. Kar-
jasillan rakennukset ovat käyttörakennuksia jotka vaativat säännöllistä kunnossapitoa. Raken-
nuskannan kunnossapito on tärkeää niin kulttuurihistoriallisten arvojen kuin käytettävyydenkin 
kannalta. Julkisivuun vaikuttavissa korjaustöissä ovat jälleenrakennuskauden tyylin ja katunäky-
mien säilyttäminen olennaisessa osassa alueen yhtenäisyyden säilymisessä.  Laajennusten koossa 
ja sijoittamisessa on otettava huomioon alueen yhtenäisyys, joka perustuu katujen varsilla sään-
nönmukaisesti olevien samankaltaisten noppamaisten rakennusten toistoon. Tässä kaavoitus on 
avainasemassa. (Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 8)

12.
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Karjasilta, Kaupunginoja. Kuvasuunta keskustaan päin.
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

4.2 Viheralueet ja pihat
Ennen rakentamista Karjasillan pihat ovat olleet ojitettuja peltoja ja metsiä. Osia alkuperäisestä 
puustosta on säilynyt alueen itäosissa. Vanhoista pelloista osa on nykyään maisemaniittyinä. Puis-
tojen käyttö on muuttunut vuosikymmenten aikana. Monia muutoksia on tehty. Ne ovat kuiten-
kin säilyttäneet perinteisen ja luonnonläheisen yleisilmeen. (Karjasilta, Rakennetun ympäristön 
inventointi 2014, 9)

Karjasilta on rajautunut kaikilta sivuiltaan suojaavaan puistoalueeseen. Kaupunginoja rajaa Kar-
jasillan pohjoisreunassa, Sen yli avautuvat näkymät Raksilan suuntaan ovat tärkeä osa Karjasillan 
identiteettiä ja muodostavat alueen pohjoisosaan selkeän rajan. Kaupunginojan varren puis-
toalueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita kokonaisuuksia ja ne lisäävät myös osaltaan asuk-
kaitten elinympäristön vehreyttä ja viihtyisyyttä. Pientalot pihoineen ja puutarhoineen alueen 
sisäisten puistojen lisäksi saavat Karjasillan katunäkymät vehreiksi. Alueen vehreys on lisääntynyt 
huomattavasti ajan kuluessa, kun puusto on kasvanut täyteen mittaansa. Karjasillan yleisilme 
onkin parhaimmillaan kesällä, jolloin pursuava vehreys jopa peittää joitain alueen yhtenäistä il-
mettä rikkovia elementtejä näkymästä.

”Viheralueita koskevassa asukaskyselyssä asukkaat pitivät pientaloja, katunäkymiä ja puistoja 
alueen identiteetin kannalta tärkeimpinä. Peruskorjaus- ja rakentamistapaohjeet, asemakaa-
vamääräykset sekä esimerkkisuunnitelmat edistäisivät asukkaiden mielestä parhaiten jälleen-
rakennuskauden tyylin säilymistä Karjasillan pihoilla.” (Karjasilta, Rakennetun ympäristön inven-
tointi 2014, 9) Näitä ohjeita ja esimerkkisuunnitelmia tuleekin olla tarjolla ja niiden pitää olla 
mahdollisimman yksityiskohtaisia myös pihojen osalta.

”Viheralueen arvottamisessa alueen kannalta erittäin merkitykselliseksi nousivat Kaupunginojan 
varrella sijaitsevat puistot, vanhimmat leikkikentälliset puistot sekä pientalopihat. Seuraavassa 
luokassa, alueen kannalta merkityksellisiä alueita olivat mm. kerrostalopihat sekä muutamat kes-
kikokoiset puistot. Vähämerkityselliseksi arvioitiin pienet alueen sisäiset puistot. Arvottamisessa 
tarkasteltiin luonto-, käyttö-, kulttuuri- ja kaupunkirakenteellisia arvoja.”
(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 9) Vehreys on Karjasilla yksi vahvimmista 
viihtyvyyttä lisäävistä tekijöistä ja pientalojen pihat ovat tässä merkittävässä asemassa myöskin 
asukkaiden mielestä.

13.
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4.3 Pientalojen pihat
Pihasuunnittelussa oli sotien jälkeen pyrkimys yksinkertaisuuteen ja käytännöllisyyteen. Puutar-
han tuli sopia ympäristöönsä. Puutarhan tarjoamien hyötyjen lisäksi kiinnitettiin myös huo-
miota pihojen kauneuteen ja väriloistoon. Tuo ajan oppaissa esiteltiin istutussuunnitelmia sekä 
kokonaisuuteen sopivia kesäkukkia, perennoja ja koristepensaita. Vaikka elämä olikin niukkaa 
ja materiaaleista oli puutetta, ja myöskin juuri tämän vuoksi, kauneutta ja viihtyisyyttä ei su-
unnitelmissa unohdettu. Luonnonmateriaalien ja itse tehtyjen materiaalien käyttäminen antoi 
lisämahdollisuuksia ja samalla toi pihoihin luovuutta ja vaihtelevuutta. Pihan päällysteinä käytet-
tiin tyypillisesti hiekkaa, soraa, luonnonkiviä ja liuskekiviä sekä käsin valettuja betonilaattoja. 
Suuria kiveys- tai laatoitusalueita ei tehty, vaan yleensä vain kulkureitit laatoitettiin tai kivettiin. 
(Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 14)

Jälleenrakennuskaudella, kuten Karjasillallakin on pihat alun perin jaettu kolmeen osaan: etu-
puutarhaan, oleskelualueeseen ja hyötypuutarhaan. Autojen harvinaisuudesta johtuen niille ei 
yleensä varattu pihalta tilaa. Myöhemmin on jokaiselle pihalle jouduttu järjestämään mahdollisu-
us myös paikoitukseen. Nurmialueelle tehtiin tyypillisesti kukkaistutuksia, polkuja askelkiveyk-
sin ja oleskelualueita.  Piharakennukseen oli sijoitettu yleensä sauna tai hellahuone ja varasto. 
Tontit oli aidattu pensas-, puu- tai metalliaidalla ja sisääntulo varustettiin koristeellisella metalli- 
tai puuportilla. Alueella nykyisin nähtävien aitojen monenkirjavat ilmeet hajottavat alueen yht-
enäistä ilmettä ja tulevaisuudessa olisi asiassa ohjeistettava asukkaita tarkemmin.

Kasvillisuus oli jälleenrakennuskaudella monipuolista ja hyötykasvien sekä koristekasvien kirjo 
oli melko laaja. Melkein jokaisen pihan hyötypuutarhasta löytyi omenapuita, herukkapensaita, 
mansikkaa ja perunamaa. Koristekasveista perinteisiä olivat mm. syreeni, juhannusruusu ja 
muut pensasruusut, aitaorapihlaja sekä kuusama. Köynnöskasveja käytettiin melko paljon ja 
näistä villiviini, humala sekä kärhöt olivat suosittuja. Jälleenrakennuskaudella myös perennat 
alkoivat yleistyä ja mm. lupiini, akileija, ukonhattu, ritarinkannus, unikko, syysasteri, syysleimu ja 
pioni toivat lisää väriä pihoihin. Kaikkia näitä kasveja voi nykyäänkin suositella täydentämään 
Karjasillan pihojen istutuksia. Karjasillan pientalojen pihojen vehreys luo paitsi viihtyisää asu-
inympäristöä, se myös pyrkii osaltaan peittämään alueen kulttuurihistoriallista luonteeseen 
sopimattomia yksityiskohtia. Jopa laajennukset jäävät joissain tapauksissa häveliäästi pihojen 
vehreyden taakse, jolloin katukuvaan ei synny silmiinpistävän selkeitä laajennusien aiheuttamia 
poikkeamia. (Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014, 15)

14.

Karjasilta. Omakotitalon piha-alue. Pihakasveja kukassaan on runsaasti ja kevyt laatoitus johtaa 
ovelle ja portille. 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma
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Karjasillan alueella kuvaushetkellä kesäkuussa 2015 huonokuntoisimmalta näyttävä pientalo.
Korjaamisella vaikuttaa olevan todella kiire mikäli rakennus halutaan säilyttää.  Viereiseltä tontinlta 
on purettu hiljattain samaa talotyyppiä edustava rakennus, jonka oli annettu rapistua purkukun-
toon. Alla sama rakennus eri suunnasta. Talon ilmeestä päätelllen, sitä on pidetty kylmillään jo jonkin 
aikaa.

4.4 Julkisivujen korjaukset
Jälleenrakentamiskauden taloissa yleisiä korjauskohteita ovat julkisivuverhouksen korjaaminen 
tai vaihtaminen, lisälämmöneristäminen sekä erilaiset ikkunoiden korjaukset tai siirtämiset. 
Ne ovat myös haastavimpia ja näkyvimpiä korjauksia ja saattavat epäonnistuessaan pilata talon 
ulkonäön, suhteet ja muodon tai jopa muuttaa koko talon ilmeen. Korjaajien asiantuntemat-
tomuus, välinpitämättömyys ja erilaisten muoti-ilmiöiden vaikutus johtavat usein tyyliin sopimat-
tomiin ratkaisuihin. Julkisivujen korjaukset tulisikin tehdä harkiten ja käyttää apuna asiantuntijaa, 
joka tuntee perinteiset ja jälleenrakennuskauden talolle ominaiset ratkaisut sekä noudattaa tar-
kasti asemakaavan määräyksiä ja viranomaisten ohjausta. (Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 14)

15.

Julkisivun uusimista Karjaportin tiellä kesällä 2015. Julkisivurappausta poistetaan. Tulevasta ulkoasusta 
ei ole tietoa, mutta ikkunat on jo aiemmassa vaiheessa uusitut.
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Artturintiellä kesällä 2015. Keskellä oleva Minerit-levytetty rakennus poikkeaa suuresti alkuperäis-
estä.

4.4.1 Julkisivuverhous
Karjasillan puisten pientalojen ulkoseinät on yleensä vuosien saatossa laudoitettu uudelleen 
sekä pintakäsitelty joko maalaamalla, levyttämällä tai rappaamalla Vain harvoissa rakennuk-
sissa on jäljellä alkuperäinen julkisivuverhous. Rakennuslevyjä, ns. Minerit-levyjä ja rappausta 
on käytetty Karjasillalla varsinkin 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun loppupuolelle. Karjasillan 
alueen julkisivulaudoitukset ovat nykyisellään hyväkuntoisia muutamia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Karjasillan alueella on yleensä käytetty kapeaa lautatyyppiä, leveys noin 91mm-110mm. 
Lautaverhouksissa on käytetty sekä saha- että höylälautaa. Rakennusten yksinkertaisen alku-
peräistyylin mukaisesti julkisivuverhouksen ala- ja koristelistoituksia ei käytetty. (Hirvaskoski & 
Soikkeli, 2003, 15)

Julkisivun verhouksessa olisi jatkossa alueen yhtenäisen ja mahdollisimman autenttisen ilmeen 
säilyttämiseksi noudatettava perinteistä linjaa ja väritystä. Monin paikoin nähtävät erilaiset ko-
ristelista-aiheet ja kenttämäiset laudoitustavat, jossa julkisivu on listoin jaettu pysty- ja vaakalau-
doitusalueisiin, eivät ehdottomasti kuulu jälleenrakennuskauden taloihin.

Jälleenrakennuskaudelle vieraat julkisivuverhoukset ja tyylit heikentävät alueen identiteet-
tiä ja autenttisuutta. Kaavoituksella ja korjaustapaohjeistuksella (viimeisin vuodelta 2004) olisi 
varmistettava, että tulevaisuudessa julkisivuverhoukset tehtäisiin ohjatusti, mahdollisimman pal-
jon alkuperäisen ilmeen mukaisesti niin materiaalien, tyylin kuin värityksenkin osalta.(Hirvaskos-
ki & Soikkeli, 2003, 15)

16.

Nokelantiellä kesällä 2015. Etualalla on käytetty kenttälaudoitusta ja kirkasta keltaisen sävyä, jotka 
eivät kuuluu jälleenrakennuskauden tyyliin.
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Raatteentien värien kirjoa kesällä 2015. Värien runsaudesta huolimatta tai siitä johtuen, katunä-
kymä on viehättävän viihtyisä.

4.4.2 Julkisivuverhouksen väri
Oulun Karjasillalla on nähtävissä julkisivuissa monien pintamateriaalien osalta myös laaja kirjo 
eri värejä. Tiettyyn rajaan asti julkisivujen eri värisävyt tuovat katunäkymiin miellyttävää vai-
htelua ja parhaimmillaan luovat viihtyisää ympäristöä. Kuitenkin harmonian rikkovat jälleenrak-
ennuskaudelle vieraiden julkisivumateriaalien ja tyylien lisäksi räikeät värisävyt ja esimerkiksi 
vuorilaudoitusten liian tumma väri sekä kenttälaudoitusten myötä seinissä käytetyt useat 
värisävyt. Tulevaisuudessa näitä häiritseviä julkisivuvärejä voitaisiin vähentää tiukemmilla ase-
makaavamääräyksillä, joissa olisi tarkkaan määritelty käytettävät mahdolliset julkisivuvärisävyt 
ja tarkoilla korjaustapaohjeilla, joissa olisi talotyyppikohtaisesti määritelty alkuperäiset käytetyt 
värisävyt mahdollista palauttavaa korjausta varten.  

Rakennusvalvonnan tulee Karjasillan alueella valvoa julkisivumuutoksia tavallista tarkemmin 
ja alueen luonteelle vieraita värisävyjä ja maalaustyylejä ei tule sallia. Julkisivuvärityksen muu-
tokseen tulee aina hakea vähintään toimenpidelupa, jolloin rakennusvalvonta voisi ohjata käyt-
tämään hyväksyttyjä sävyjä. Julkisivuremontin yhteydessä rakennusvalvonnan tulisi Karjasillalla 
aina tarkkaan selvittää remontoijalle hyväksytyt julkisivuvärit. Näillä toimenpiteillä ei ole tar-
koitus palauttaa koko Karjasillan pientaloaluetta alkuperäiseen väritykseensä, vaan palauttaa al-
ueelle mahdollisimman paljon sieltä jo hävinnyttä jälleenrakennuskauden identiteettiä ja autent-
tisuutta palanen kerrallaan. Karjasillalla tulee jatkossakin säilymään vaihtelua julkisivuvärien 
osalta, mutta räikeimmät jälleenrakennuskauden tyylille vieraat sävyt ja maalaustyylit on syytä 
muuttaa alueen luonteen mukaisiksi tiukoilla määräyksillä ja tarkoilla ohjeilla.

17.

Höyhtyäntie värikkyyttä kesällä 2015.  Vuorottelevat puna- ja keltamulta tuovat katunäkymään 
miellyttävää vaihtelua.
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4.4.3 Lisälämmöneristäminen
Lämmöneristystä on parannettu suuressa osassa jälleenrakennuskauden talokantaa, näin myös 
Karjasillan pientaloalueella. 1950-luvulla lämmöneristeenä käytettiin purua. Myöhemmin puru-
eristettä mahdollisesti täydennettiin. Lisälämmöneristeenä käytettiin sisäpinnoissa huokoista 
kuitulevyä ja ulkoseinissä 1960-luvulta alkaen mineraalivillaa ja 1970-luvulla uretaanivaahtoruis-
kutusta. Lisälämmöneristämisen suosioon vaikutti erityisesti 1970-luvulla energiakriisi, jolloin 
valtio myönsi myös tukea eli ns. energia-avustusta yksityistalouksille lisälämmöneristämiseen. 
Viime aikoina on yleisesti käytetty vanhan rakenteen sisä- tai ulkopuolista mineraalivillakerrosta 
tai selluvillaa.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 15)

Lisälämmöneristämiseen jälleenrakennuskauden pientaloissa ei pitäisi ryhtyä hätiköiden.
Ennen lisälämmöneristämiseen ryhtymistä olisi tutkittava mahdolliset ilmavuodot ja tilkittävä ne. 
Ilmavuodot alentavat huomattavasti eristävyyttä, aiheuttavat vetoisuutta ja saattavat olla syynä 
sisälämpötilan alhaisuuteen. Ulkopuolinen lisälämmöneristäminen muuttaa aina talon muotoa ja 
suhteita. Ulkopuolinen lisälämmöneristyskerros paisuttaa julkisivuja, jolloin ikkunat jäävät julkisi-
vupinnasta syvemmälle, jollei niitä siirretä. Myös räystään mitta lyhenee. Lisälämmöneristämisen 
yhteydessä ikkunat tulisi siirtää julkisivupintaan, jossa ne ovat myös lämmöneristyksen kannalta 
oikealla paikalla ja lisäksi sopivammat talon ulkonäön säilymisen kannalta. Mittasuhteet muuttu-
vat alkuperäisestä poikkeavaksi myös sokkelin kohdalla. Lisälämmöneristäminen voidaan tehdä 
myös vanhan rakenteen sisäpuolelle, joka talon ulkonäön säilymisen kannalta on parempi vaih-
toehto, mutta aiheuttaa ongelmia esimerkiksi väliseinien ja kiintokalusteiden sekä listoitusten 
kohdalla.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 15)

Ulkopuolinen lisälämmöneristäminen vaikuttaa kiistatta rakennuksen ulkoisiin mittasuhteisiin, 
mikä heikentää rakennuksen autenttista ilmettä ja näin osaltaan vähentää alueen alkuperäistä 
identiteettiä.
Rakennuksen lämmitystarpeen vähentäminen lisäämällä lämmöneristettä ei sovellu hyvin 
jälleenrakennuskauden pientaloihin, varsinkaan ulkopuolelle lisättynä. Rakennuksen mittasuhteet 
muuttuvat ja ikkunat jäävät usein syvälle julkisivussa. Vakavampi uhka on väärin ja esimerkiksi 
höyrynsulkumuoveja käyttäen muuttaa liikaa seinärakennetta, jolloin rakennukseen saatetaan 
aiheuttaa rakenteellinen kosteusongelma, joka pahimmassa tapauksessa johtaa rakennuksen 
purkukuntoon.

Energiatehokkuusajattelu perustuu tämän hetken tilanteeseen, joka pohjautuu kalliiseen en-
ergiaan.  Tilanne saattaa muuttua piankin uusien energiainnovaatioiden kautta. Mitään peruut-
tamatonta olisikin vältettävä tekemästä energian säästämiseksi, varsinkin kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaissa kohteissa ja alueilla. Väärin tehdyt muutokset heikentävät kohteiden arvoa ja saatta-
vat jopa tuhota sen. Ylipäätään Suomessa pitäisi hyväksyä, että talviaikaan rakennuksia pitää läm-
mittää enemmän kuin Keski-Euroopassa. Lämmitystä huomattavasti kalliimmaksi tulee huonojen 
rakenteellisten ratkaisujen aiheuttamat mahdolliset kosteusongelmat, jotka voivat johtaa pahim-
massa tapauksessa rakennuksen turhaan tuhoutumiseen.

18.

Lisälämmöneristäminen on kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa aina kohteen 
autenttisuutta heikentävä muutos. Karjasillan alueella olevissa puurakenteisissa pientaloissa 
ulkopuolinen lisälämmöneristäminen heikentää ulkoarkkitehtuurin autenttisuutta ja on myös 
rakenteellinen uhka. Alkuperäinen hengittävä seinärakenne on vuosikymmenien kokemuk-
sella hyvin aikaa kestävä rakenne, jota ei pidä muuttaa harkitsemattomasti. Höyrynsulkumuo-
vit eivät kuulu tällaiseen rakenteeseen. Jos kuitenkin päädytään lisälämmöneristämiseen es-
imerkiksi Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloissa, on sisäpuolinen lämmöneristäminen 
suositeltavampi vaihtoehto, koska näin vältetään rakennuksen ulkopuolisten mittasuhteitten 
muutokset ja kielteiset vaikutukset alueen yleisilmeeseen.

Sivun kuvat kirjasta Rakennusperintö ja paikallisuus. Artikkeleita. 2000. TTKK
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Näkymä Artturintieltä kesäkuussa 2015. Ikkunoita on uusittu ja jopa aukotuksia on muutettu, joten 
alkuaan samaa talotyyppiä edustavat rakennukset poikkeavat jo huomattavasti toisistaan.

4.4.4 Ikkunat ja ulko-ovet

Varsinkin lisälämmöneristämisen yhteydessä päädytään usein myös ikkunoiden ja ulko-ovien 
korjaamiseen tai vaihtamiseen. Jo pitemmän aikaa ikkunatehtaat ovat suoramarkkinoineet voi-
makkaasti ikkunanvaihtoremontteja vanhempien pientalojen asukkaille.  Monissa Karjasillan 
pientaloissa varsinkin ikkunoita on vaihdettu. Usein on päädytty tehdasvalmisteisiin ikkunoihin. 
Alkuperäiset ikkunat olisi ensisijaisesti suositeltavaa säilyttää ja kunnostaa. Vain hyvin huonokun-
toisten ikkunoiden vaihtaminen on perusteltua taloudellisesti. Tiivistäminen ja korjaaminen tai 
mittatilaustyönä alkuperäisten kaltaisten ikkunoiden teettäminen on jälleenrakennuskauden 
taloissa parempi vaihtoehto tehdasvalmisteisiin standardi-ikkunoihin verrattuna. Standardi-ikku-
nat poikkeavat aina huomattavasti ulkonäöltään alkuperäisistä ja heikentävät siten rakennuksen 
ja koko alueen autenttista ilmettä.

Jälleenrakennuskauden taloissa ikkunat ovat kaksilasisia sisään-ulos-aukeavia. Energiakriisin ai-
kaan 1970-luvulla valtio tuki ikkunoiden muuttamista kolmilasisiksi ja niiden asianmukaista 
tiivistämistä. Vanhojen ikkunoiden tiiviyttä voidaan kuitenkin parantaa niiden kyntteitä korot-
tamalla ja ikkunoita voidaan myös korjata uusimalla vain niiden vaurioituneet osat. Ikkunoi-
hin on mahdollista myös asentaa yksi lasi lisää joko alkuperäisten ikkunoiden väliin, ulko- tai 
sisäpuolelle. Ulko-ovien uusimisessa ja tiivistämisessä tulisi noudattaa samoja periaatteita kuin 
ikkunoissakin. Ulko-ovet eivät myöskään saisi poiketa kovin paljoa alkuperäisestä mallista. Erity-
isesti alun perin lakkapintaiset ulko-ovet tulisi säilyttää lakkapintaisena jatkossakin. Niin ikkuno-
iden kuin ovienkin osalta tulevassa asemakaavassa tulisi olla tiukempi ote. Varsinkin standardi-
ikkunat vaikuttavat heikentävästi alueen yleisilmeeseen ja identiteettiin eikä niitä pitäisi sallia 
käytettäväksi.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 16)

19.
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4.4.5 Vesikate
Karjasillalla on jälleenrakennuskauden pientaloihin ajan kuluessa tehty paljon kattoremontteja 
ja katemateriaalien kirjo on laaja. Todennäköisesti suurin osa näistä kattoremonteista on tehty 
ilman minkäänlaista viranomaiskonsultaatiota. Lopputuloksena alueella on todella paljon kattoja 
joiden katemateriaalia ei voi pitää jälleenrakennuskauden taloihin sopivina.

Katunäkymissä talon harjan ollessa kohtisuoraan katuun nähden, vesikatteiden materiaalin tuntu 
ja niiden eroavaisuudet toisistaan korostuvat (väri, struktuuri, kiiltävyys jne.). Harjan ollessa ka-
dun suuntaisesti, vesikatteiden katemateriaali ei näy kadulle kovin selvästi mutta pienetkin erot 
kattojen keskinäisissä kaltevuuksissa ovat helposti, jopa häiritsevästi, havaittavissa.

Vesikatetta uusittaessa paras vaihtoehto olisi alkuperäisen talotyypin mukainen kate, mutta 
vähintäänkin olisi pysyttävä alueelle tyypillisissä alkuperäisen kaltaisissa materiaaleissa, kuten 
pelti-, huopa- tai tiilikatteissa. Varsinkin Karjasillan alueella yleisin tiiliprofiilipeltikate antaa li-
ian hallitsevan ja raskaan vaikutelman, eikä sitä vahingossakaan voi luulla aidoksi tiilikatteeksi. 
Hyvä ja suhteellisen helppo vaihtoehto on nykyisin vähän käytetty kolmiorimahuopakate, myös 
konesaumattu peltikate on vähäeleisenä jälleenrakennuskauden pientaloihin sopiva. Vesikat-
teen ulkonäössä tavoiteltavaa olisi mahdollisimman hillitty ulkonäkö ja väritys. Väriksi sopivat 
tumman harmaa, musta ja tiilenpunainen, vaaleita ja kirkkaita värejä tulisi välttää. Katteen uusi-
misen yhteydessä joudutaan usein myös räystäslaudoitukset uusimaan ja ne olisi tehtävä aina 
mahdollisimman alkuperäisen kaltaisiksi. Räystästä ei tule koteloida, mikäli se ei alun perinkään 
ole koteloitu. Räystäs tulisi tehdä detaljeineen alkuperäisen kaltaiseksi talotyypin mukaan. Huo-
miota on kiinnitettävä myös sadevesijärjestelmän ulkonäköön sitä uusittaessa. Tavoitteena tulisi 
olla huomaamattomat rakennuksen tyyliin sopivat vesikourut ja syöksytorvet. Värin tulisi olla 
valkoinen kuten nurkkalaudoissa ja räystäslaudoituksessa.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 16)

20.

Katunäkymä Routuntieltä. Harjat sekä tien suuntaan, että poikittain. Harjojen ollessa tien suuntais-
esti pienetkin kaltevuuserot voi havaita. Poikittain ollessaan katemateriaalit ja niiden erot ovat hyvin 
nähtävissä.

Katunäkymä Taipaleentieltä. Konesaumattu peltikate sopii kevyen ulkonäkönsä vuoksi rakennuksiin 
hyvin, mutta katon kaltevuuserot oikealla luovat epäharmoniaa.
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Rakennus Karjaportintiellä. Taloa on laajennettu leveyssuunnassa niin paljon, että jälleenrakennus-
kauden ilme hämärtyy.

4.4.6 Sokkeli
Jälleenrakennuskauden talojen sokkeli on yleensä betonirakenteinen ja betonin laatu voi vai-
hdella suuresti. Sokkeli jätettiin yleensä alun perin maalaamatta, nykyisin niitä näkee maalatun 
erilaisin sävyin. Sokkeli olisi suositeltavaa säilyttää huomaamattomana eikä korosta sitä liikaa 
voimakkailla väreillä. Sokkelin maalaus ei ole kovin perusteltua, sillä yleensä maalin pysyvyys on 
ongelma. Mikäli sokkeli välttämättä halutaan maalata, väreiksi voisi suositella harmaan eri sävyjä 
tai tummia hillittyjä ruskean sävyjä. Ehdottomasti liian voimakkaita ja huomiota herättäviä sävyjä 
tulisi välttää.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 17)

21.

4.5 Laajennukset
Jälleenrakennuskauden talojen suurimmaksi epäkohdaksi asukkaiden näkökulmasta Karjasillan 
alueella on koettu liian pieni huoneistoala, mikä on johtanut moniin erilaisiin laajennustoimen-
piteisiin. Karjasillan alueella laajennuksia on tehty runsaasti. Tavallisesti taloja on laajennettu 
pituus- ja leveyssuunnassa, talon korkeuden lisääminen on harvinaisempaa. 1970-luvulla tehdyn 
tutkimuksen mukaan rakennusten ensimmäiset laajennukset on tehty Karjasillalla noin 20 käyt-
tövuoden jälkeen. Rakennuksen sisäisiä laajennuksia ovat usein kellarin ja ullakon käyttöönotto. 
Lisäksi kuistin rakentaminen umpikuistiksi ja sen lämpöeristäminen on yksi tavallisista muu-
tostöistä. Ulkoiset laajennukset olivat 1970-luvulla yleisimmin matalia aputilasiipiä, nykyisin laa-
jennukset ovat yleensä saman korkuisia tai hieman matalampia kuin asuinrakennus.(Hirvaskoski 
& Soikkeli, 2003, 17)

Laajentamistarpeen tulisi vaikuttaa mahdollisimman vähän Karjasillan rakennetun ympäristön 
jälleenrakennuskauden piirteisiin. Tästä johtuen ulkoinen laajennus tai lisärakentaminen tulisi 
olla vasta sisäisen laajennuksen jälkeen tuleva vaihtoehto. Ulkoista laajennusta suunniteltaessa 
tulee se sopeuttaa tontti- ja talotyyppikohtaisesti ympäristöönsä ja suhteuttaa vanhaan rak-
ennukseen. Laajentaminen ja lisärakentaminen oikein suunniteltuna, tehtynä ja vanhaan suh-
teutettuna saattaa olla työläs prosessi ja parempi vaihtoehto siipiosalle olisi piharakennuk-
sen rakentaminen ja esimerkiksi saunatilojen siirtäminen sinne. Joka tapauksessa laajennusta 
suunniteltaessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä ja rajoituksia sekä konsultoitava 
esimerkiksi kaupungin rakennusvalvontaviraston asiantuntijoita, sekä hankittava pätevä suun-
nittelija. Suunnitteluprosessin aloittaminen rakennusvalvontaviraston kautta ohjaa rakentajan 
oikeanlaisiin ratkaisuihin ja koko rakentamisprosessin kulkuun.

Rakennus Raatteentiellä. Taloa on laajennettu leveyssuunnassa katuun nähden ja katon kaltevuuksia 
on muutettu ja jälleenrakennuskauden katunäkymään tulee häiritsevää poikkeavuutta.
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4.6 Esteettömyys
Vaikka esteettömyys arkkitehtuurissa on lähtökohtana tavoiteltavaa, kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaissa kohteissa tai alueilla ei voida suunnittelussa mennä esteettömyys edellä. Varsinkin 
kun kohteena ei ole julkinen rakennus. Esteettömyyden suunnittelu vanhaan pientaloon vaatii 
todennäköisesti suuria sisäisiä ja ulkoisia muutoksia. Jälleenrakennuskauden rakennusten alku-
peräinen mitoitus ei aikansa lähtökohdista johtuen ottanut esteettömyyttä huomioon ja mm. 
ovileveydet, saniteettitilat ja monikerroksisuus eivät lähtökohtaisesti sovellu liikuntaesteisille. 
Jos jostain syystä rakennus täytyy muuttaa esteettömämmäksi, tulisi asia suunnitella huolella 
pätevän suunnittelijan ja rakennusvalvontaviraston asiantuntijoiden kanssa. Sisäisiä muutostöitä 
on syytäkin tehdä tarvittaessa, mutta on vältettävä katunäkymiin vaikuttavia muutoksia, kuten 
kadulle näkyviä ramppeja tai muita ulkoarkkitehtuuria muuttavia elementtejä.

Mahdollisissa uudisrakennuksissa tulisi rakennuksen noudattaa mahdollisimman paljon aikaisem-
min tontilla olleen rakennuksen ulkoisia mittasuhteita ja pintamateriaalien osalta alkuperäistä 
tyyliä ja väritystä. Esteettömyysvelvoitteet tai -tavoitteet tässä yhteydessä huonosti suunniteltu-
na voivat heikentää alueen autenttisuutta. Lähtökohtana on siis arkkitehtuuriltaan mahdollisim-
man alkuperäisen mukainen uudisrakennus, johon esteettömyys tarvittaessa suunnitellaan niin, 
että se mahdollisimman vähän heikentää alueen autenttista ilmettä. Jos mahdollista, esteettö-
myys voitaisiinkin ensisijaisesti suunnitella piha- tai siipirakennukseen.  Jälleenrakennuskauden 
pientaloissa toiseen kerrokseen ei kuitenkaan voida järjestää esteetöntä käyntiä ilman massiivi-
sia sisäisiä muutoksia.

”Arkkitehtiylioppilas Ville Tervaojan tekemässä opinnäytetyössä, ”Jälleenrakennuskauden pien-
talo – Laajentaminen ja esteettömyyden parantaminen”, on perehdytty jälleenrakennuskauden 
talotyyppien laajennusmahdollisuuksiin ja esitetty vaihtoehtoisia, luonnosmaisia malliratkaisuja 
kullekin talotyypille. Kyseisessä työssä on käsitelty laajennusratkaisuja, jotka ottavat huo-
mioon alueen yhtenäisen ilmeen ja katunäkymät. Laajennukset on sijoitettu aina piha-alueiden 
puolelle.”

22.
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4.7 Muut korjaukset
Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalojen sisätilojen korjauksista ja parannustoimenpiteistä 
tyypillisimpiä ovat erilaiset seinä- ja kattopintojen levytykset, lattiapäällysteen uusimiset ja keit-
tiön kalustuksen ajanmukaistaminen sekä uusien pesutilojen rakentaminen tai entisten paran-
taminen. Peruskorjauksen yhteydessä on tavallista lisätä myös ylä- ja alapohjan eristystä.(Hirvas-
koski & Soikkeli, 2003, 18)

Sisätilojen korjauksia ja muutoksia tullaan jatkossakin varmasti tekemään. Varsinkin keittiön ja 
pesutilojen ajanmukaistaminen on monelle asukkaalle tärkeä asumismukavuuskysymys. Sisätilo-
jen
korjausten ja muutosten suhteen olisi hyvä jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon alkuperäi-
set ikkuna- ja oviaukotukset ja sovittaa muutokset sopimaan rakennuksen ulkoarkkitehtuurin 
puitteisiin. Pintamateriaaleina olisi myös hyvä käyttää rakennuksen alkuperäisiä materiaaleja tai 
ainakin alkuperäiselle ajalle tyypillisiä ratkaisuja, kuten pinkopahveja, tapetteja ja panelointeja 
seinissä, lankkulattioita kuivissa oleskelutiloissa, panelointia ja pinkopahvia katoissa ja niin edel-
leen. Vaikka moderni asuminen tuo aika ajoin muutostarpeita sisätiloihin, voidaan muutokset 
tehdä rakennuksen alkuperäistä henkeä kunnioittaen. Asumismukavuudesta ei tarvitse luopua, 
mutta liian modernit pintamateriaaliratkaisut luovat sisätiloihin epämääräisen tyylin ja tunnel-
man huolimatta ulkoarkkitehtuurin säilyneisyysasteesta.

Lämmitysjärjestelmän muutokset ovat aiheuttaneet jälleenrakennuskauden taloissa useita erilai-
sia korjausvaiheita. Suurimmat muutoskaudet ovat olleet uunilämmityksen vaihtaminen keskus-
lämmitykseen ja siirtyminen kivihiilen käyttöön noin 1945-1958 välisenä aikana, ja kivihiililäm-
mityksestä öljy- tai sähkölämmitykseen siirtyminen 1960-luvulla. Öljylämmitykseen siirtyminen 
vaati öljypolttimen hankinnan, kattilan vaihdon ja öljysäiliön rakentamisen. Rakennusten sa-
vuhormeja ja piippuja sekä keskuslämmitysjärjestelmän putkistoja on useimmiten jouduttu kor-
jaamaan vuosikymmenten aikana. (Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 18)

23.

Perustusten ja sokkelin korjauksen yhteydessä uusitaan usein myös salaojitus, tarkastetaan 
routasuojaus ja lisäeristetään ja tiivistetään mahdollisen kellarin seinät. Karjasillalla kaupungin 
uusittua yli kymmenen vuotta sitten runkoviemäriputkistot on alueella jouduttu talokohtais-
esti tekemään tai uusimaan kellarin seinien vedeneristys, salaojitus ja sadeveden poisto 
koska vesi kertyy kellaritiloihin keväisin. Karjasillan rakennuksissa ei alun perin ollut erity-
istä salaojitusta vaan sadevedet imeytyivät betonisten putkien läpi ja kulkeutuivat kaupungin 
viemäriverkostoa pitkin pois. Alueelle on rakennettu myöhemmin talokohtaisia vedenpump-
pausjärjestelmiä, joista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia asukkaille. Moni vähävaraisempi 
asukas jättää vedeneristyksen korjaamatta suurten kustannusten takia ja tästä aiheutuu talon 
rakenteille pysyviä vaurioita. Ongelma olisi ollut ratkaistavissa kaupungin taholta katusalao-
jituksella ja yhteisen pumpun asentamisella. Katusalaojitusta ei ole tehty, joten salaojitus jää 
edelleenkin asukkaiden vastuulle kiinteistökohtaisesti. (Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 18)

Aika-ajoin tulevat ulkoportaat kaiteineen korjauskuntoon. Korjauksen yhteydessä olisi hyvä 
välttää tekemästä suuria muutoksia, ja korjata ulkoportaat kaiteineen mahdollisimman al-
kuperäisen mukaisesti. Ulkoportaat voidaan uusia tai rakentaa uudet alkuperäiseen mu-
kaisesti puusta. Kaiteissa ja muissa detaljeissa on pyrittävä alkuperäisen mukaiseen tyyliin ja 
vältettävä esimerkiksi ylimääräisiä koristeaiheita. Puurakenteet tulee peittomaalata hillittyjä 
sävyjä käyttäen muuhun rakennukseen sopiviksi.
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Näkymä Taipaleentieltä ruotsalaistalojen suuntaan. Talotyypit on hyvin tunnistettavissa, vaikka esim.
etualan rakennuksessa onkin aikakauteen sopimaton pinta- ja katemateriaali.

4.8 Portit, pihat ja pihankäsittely
Karjasillan alueelle on viimeisimmissä rakentamisohjeissa esitetty, että tontti on aidattava joko 
pensas- tai 800-1000 mm korkeilla pystylauta-aidoilla. Rakennettavasta aidasta on tehtävä kir-
jallinen aitailmoitus. Kiveyksistä ohjeita ei ole annettu. Rakennusluvan yhteydessä on kuitenkin 
esitettävä tonttia koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma.

Karjasillalla on aitaratkaisuina käytetty pensasaitoja ja erilaisia lauta- sekä metalliaitoja. Yksinker-
tainen pystylauta-aita sopii katukuvaan hyvin, liian koristeelliset lauta-aidat korostuvat liikaa, 
erottuvat tarpeettomasti muista ja näyttävät raskailta katukuvassa. Aidan korkeuteen tulee 
kiinnittää huomiota. Alueen tontit ovat suhteellisen pieniä ja katutila kapea, minkä takia aidan 
tehtävänä on vain rajata tonttia, ei toimia suurena suojaelementtinä.(Hirvaskoski & Soikkeli, 
2003, 31)

Jos Karjasillan alueen aidat pyritäänkin pitämään mahdollisimman yhtenäisinä ja hillittyinä ulkoa-
sultaan, voidaan porteilla korostaa tontin ja rakennuksen yksilöllistä ilmettä. Portti toimii ikään 
kuin talon oman identiteetin tunnusmerkkinä. Joillakin tonteilla ei ole portteja lainkaan, vaan 
tontin sisäänkäyntiä reunustavat erilaiset tolpat. Tämäkin vaihtoehto sopii alueelle hyvin. Hyvin 
hoidetut ja alueen yleisilmeeseen sopivat aita ja portti antavat huolitellun vaikutelman ja ovat 
osa rakennuksen julkisivua kadulle. Katutila on asukkaiden ja muidenkin oululaisten yhteistä 
tilaa ja sen yhtenäiseen ilmeeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Väritykseltään liian räikeät 
tai muuten rakennusten tyyliin sopimattomat aita- ja porttiratkaisut pistävät silmään ja luovat 
sekavan vaikutelman katunäkymään.

Myös kiveykset ovat näkyvä osa etupihan ilmettä. Pihoilla on alkuaan käytetty suorakaiteen tai 
neliön muotoisia betonikivilaattoja sommiteltuna eri tavoin. Laatoilla osoitetut kulkureitit eivät 
ole liian hallitsevia pienillä pihoilla. Muodikkaat suuret kiveysalueet taas korostavat pihan pien-
uutta ja ovat liian hallitsevia, varsinkin jos väritys on voimakas, esimerkiksi erilaiset punaisen 
sävyt. Kiveystä, pihan eri järjestelyjä ja käsittelyä sekä istutuksia suunniteltaessa olisi aina kiin-
nitettävä huomiota ympäristöön, jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin arvoihin. Jälleenraken-
nuskauden tyylin perinteiset ratkaisut ovat muoti-ilmiöiden sijaan suositeltavampia.(Hirvaskoski 
& Soikkeli, 2003, 31)

24.

4.9 Talotyypit
Karjasillan alueesta on valmistunut vuonna 2014 Rakennetun ympäristön inventointi, jossa 
listataan seikkaperäisesti alueella olevat talotyypit, niiden taustat, piirteet, rakentamisajankoh-
dat ja sijainnit alueella. Alkuperäisiä tyyppipiirustuksia ja rakennuslupapiirustuksia näille yli 20 
erilaiselle talotyypille löytyy kattavasti. ”Kaikilla kaduilla on alkuaan ollut kaupungin määrit-
telemät julkisivuvärit, jotka ovat paikoitellen säilyneet.”(Karjasilta, Rakennetun ympäristön 
inventointi 2014, 99) Näiden tietojen perusteella olisi mahdollista tehdä katunäkymät huo-
mioiden aukotusten, rakennusten detaljien ja pintamateriaalien sekä niiden väritysten osalta 
talotyyppikohtaiset korjaustapaohjeet.
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5 Alueen arvostus
Karjasillan ainutkertaisuus ja arvo on sen aluekokonaisuudessa ja sen autenttisuudessa. Alue 
koostuu rakennuksista tontteineen sekä ympäröivistä alueista kuten puistoista ja tiestöstä. 
Nykyaikana kaikki pyritään arvottamaan rahassa, eikä aineettomia arvoja ole helppoa muuttaa 
käsitettävään rahalliseen muotoon. Asukkaiden on helppo ymmärtää oman kotinsa arvo, mutta 
miten asukkaat saataisiin ymmärtämään koko alueen arvot ja niiden vaikutus jokaiseen raken-
nukseen tontteineen ja toisinpäin.

25.

5.1 Alueen arvostus - kyselytutkimus
Vanhoilla asuinalueilla on alueen suhteen usein tiettyjä yhteisesti hyväksyttyjä kirjoittamattomia 
sääntöjä, jotka ovat kehittyneen pitkän asumisajan kuluessa. Pitkään alueella asuneet ovat sitou-
tuneempia naapurustoonsa. Alustavien kyselytutkimustulosten perusteella, Karjasillan asukkaat 
tunnistavat, että alueella on sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja, mutta sitoutuneisuus alueeseen ei 
ole niin selvää. Alueella on tapahtunut ja juuri tapahtumassa sukupolven vaihdos ja mielipiteet 
vaihtelevat paljon suhteessa asumisaikaan ja asukkaiden odotuksiin. Asumiseen alueella liittyy 
henkilökohtaisia toiveita ja käytännön odotuksia koskien jokapäiväistä elämää, mikä heijastuu 
mielipiteisiin.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 138)

Keväällä 2008 aloittettiin strukturoitu asukaskyselytutkimus Oulun yliopiston puustudion to-
imesta osana tutkimusprojektia ”Karjasilta asuinalueena ja kulttuurimiljöönä”. Tarkoituksena oli 
tuoda esille ominaispiirteitä ja arvoja sekä fyysisestä että sosiaalisesta ympäristöstä - mittakaava, 
materiaalit ja sosiaaliset tekijät. Päämääränä oli parantaa alueen arvojen ymmärtämistä ja lisätä 
sitoutuneisuutta.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 138)

Useita tutkimusmenetelmiä käytettiin: kirjallinen tutkimus (kirjoitettu historia, vanhat kartat/
kuvat). Inventointi (havainnointi paikan päällä, valokuvaus, nykyiset kartat), asukaskysely (jäsen-
neltyjä ja vapaavalintaisia kysymyksiä ja piirrostehtäviä)(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 
138)

Tutkimus linkittyy aiempaan tutkimukseen ”Hyvän naapuruston perusta – strukturoitu kysely 
Suomen puukaupungeista (Grounds of Good Neighbourhood – Structured Inquiry in Finn-
ish Wooden Towns)”, joka tehtiin Suomessa kymmenellä, vanhalla ja modernilla puutaloasu-
inalueella, saaden 780 vastattua ja palautettua kyselykaavaketta vastausprosentilla 45 %.
Näitä tuloksia käytettiin vertailumateriaalina. Karjasillan kyselytutkimuksen tulos oli 289 
vastausta vastausprosentilla 47 %. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä ja se kertoo asukkaiden 
korkeasta kiinnostuneisuusasteesta. Karjasillan valitulla tutkimusalueella oli 492 asuntoa 
omakotitaloissa ja 131 asuntoa kaksikerroksisissa pienkerrostaloissa. Miltei kaikki talot oli 
tehty puusta, mutta joitakin oli rapattu. Tyypillinen rakenne oli kantava puurunkorakenne 
joillakin variaatioilla. Hirsirakenteet olivat harvinaisia. (Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 
138)

Tutkimuksen perusteella korjaukset nähtiin sekä mahdollisuuksina että uhkina. Asukaskysely-
ssä lisärakentamisen volyymi nousi tärkeäksi aiheeksi. Paikalliset asukkaat nostivat huonoina 
esimerkkeinä esille liian isot laajennukset. (Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 138)

Kaupunkisuunnittelun ja rakennussuojelun ammattilaiset ovat enemmän huolissaan julkisi-
vujen autenttisuuden häviämisestä ja liian romanttisesta detaljoinnista korjausrakentamisen 
yhteydessä.
Oma-aloitteisuus on alueella ollut perinteisesti vahvaa, mikä on johtanut laajaan kirjoon er-
ilaisia ratkaisuja, joista osa ei ole kovin suotuisia. Suurimmat ongelmat liittyvät julkisivujen de-
taljointeihin ja rakennusvolyymiin. Tämä voidaan nähdä asukkaiden vahvassa suhtautumisessa 
omaan, muttei niinkään koko alueen identiteettiin. Karjasillalla on kuitenkin vielä paljon alku-
peräisyyttä jäljellä. (Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 138)
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5.1.1 Alueen arvostus - kuka huolehtii Karjasillasta?
Monet tahot ovat kiinnostuneita jälleenrakentamiskauden asuinalueista. Kaupungeissa nämä 
alueet ovat yleensä lähellä keskustaa, joka on usein laajentunut alueen ympärille. Tästä seuraa 
taloudellisia paineita maankäytölle. Karjasillan alue sijoittuu kahden päätien risteykseen ja erot-
tuu kaupungin keskustasta rautatien toiselle puolelle, mistä aiheutuu liikennemeluongelmia, 
mutta toisaalta se on ollut suojassa keskustan laajenemisesta johtuvalta uudelleenrakentamisel-
ta. Lopputuloksena Karjasillan alue on säilynyt melko hyvin ja omaa alueena sosio-kulttuurisia 
arvoja.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 139)

Karjasillan erikoisuudesta johtuen, myös tutkijat ovat olleet kiinnostuneita alueesta. Myös kes-
kiverto oululainen on tietoinen alueesta, vaikkakaan ei koe aluetta hyvin tärkeäksi. Poliittisesta 
näkökulmasta heidän näkemyksensä Karjasillan tulevaisuudesta eivät nouse tärkeimpien kysy-
mysten joukkoon.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 139)

Viime vuosina kaupungin viranomaiset ovat lisänneet kontrollia. Kehitystä ohjaa asemakaava ja 
puoliviralliset korjaustapaohjeet, jotka Oulun kaupunki julkaisi vuonna 2004. Kysyttäessä alueen 
asukkailta, he pitivät näitä ohjeita tärkeinä, mutta eivät tarpeeksi tunnettuina, vaikkakin niitä on 
ilmaiseksi saatavilla Ympäristötalosta ja internetistä. Jotkut kritisoivat sitä, että vaikka ohjeet 
ovat pohjimmiltaan hyviä, esitetyt esimerkit eivät kata kaikkia talotyyppejä ja laajentamismah-
dollisuuksia.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 139)

Alueella on oma asukasyhdistyksensä, mutta keskimääräisen asukkaan näkökulmasta se ei ole 
tarpeeksi aktiivinen. Asukaskyselyssä vain 20 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 35 % su-
urimmalta osin samaa mieltä väittämään ”asukasyhdistyksellä on suuri vaikutus alueen yhteish-
engen luomisessa”. Asukasyhdistyksen hallituksen jäsenillä oli asiasta suuri näkemysero.
Heillä oli suuria toiveita itsestään – 80 % oli sitä mieltä, että heillä on suuri vaikutus asiassa. On 
selvää, että asukasyhdistyksen toiminta tulisi olla aktiivisempaa.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 
2009, 139)

26.

5.1.2 Alueen arvostus - Faktorianalyysi
Alustava faktorianalyysi osasta kyselytutkimuksen monivalintakysymysten vastauksista tehtiin 
käyttäen SPSS-ohjelmaa. Kyselytutkimuksessa esitetyistä väittämistä löydettiin viisi merkit-
tävää tekijää koskien hallintaoikeutta, sitoutuneisuutta ja ympäristön arvostusta. Jokaista teki-
jää yhdistää joukko samansuuntaisia vastauksia. Tuloksena löydettiin viisi osatekijää – ihmis-
ryhmiä, joilla on samankaltaisia asenteita. Nämä viisi ryhmää voidaan nimetä seuraavasti:
1) Yksilöllisyyden kannattajat
2) Aktiivisen rakennussuojelun kannattajat
3) Huolestuneet asukkaat
4) Vanhaa asuinaluetta arvostavat asukkaat (mutta ei kovin aktiivista suojelua)
5) Asukkaat, jotka näkevät potentiaalisia laajennusmahdollisuuksia (pääosin nuoret per-
heet)
Suurin näistä ryhmistä oli ryhmä 1, jota voidaan kuvailla asukkaiksi, jotka kannattavat vapaata 
yksilöllistä toimintaa ilman kollektiivista kontrollia. Myös ryhmä 2, aktiivisen rakennussuojel-
un kannattajat, oli aika vahva.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 140)

Analyysi paljastaa kahtalaisen tilanteen. Ensimmäisellä osatekijällä (ryhmä 1. Yksilöllisyyden 
kannattajat) on suurin painoarvo, kattaen 21 % kaikista muuttujista. Toinen osatekijä (ryhmä 
2. Aktiivisen rakennussuojelun kannattajat) jää hieman jälkeen osuudellaan 14 %. Asenteiden 
vastakkaisuus voidaan nähdä näiden ryhmien välillä. Muiden ryhmien painoarvo on pienempi.
(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 140)

Sosiaalisten rakenteiden tarkastelu paljastaa, että yksilöllisyyden kannattajat ovat keskiasteen 
tutkinnon omaavia ja hyvin toimeentulevia. Yleistäen he eivät näytä kiinnittävän huomiota 
julkiseen kontrolliin ja yleisiin sääntöihin. Kollektiivisen kontrollin ajatus (sitoutuneisuus) 
näyttää olevan vahvin korkeasti koulutettujen joukossa. Asumisajan suhteen tarkasteltuna 
näyttää, että yksilöllisyys on vahvimmillaan muutaman vuoden asumisen jälkeen ja vähenee 
ajan kuluessa.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 140)

Sitoutuneisuuden parantamiseksi, ennen kuin yksilöllisyyden ajatus kasvaa liian isoksi uusien 
asukkaiden joukossa, jonkinlainen aktiivinen opetuksellinen tapahtuma olisi ehkä tarpeen 
ensimmäisten asuin vuosien aikana. Uhat asuinaluetta kohtaan huomataan yleensä muutaman 
vuoden asumisen jälkeen. Matalatuloiset ihmiset näkevät enemmän uhkia. He myös yleensä 
vaativat enemmän kollektiivista kontrollia. Pelot uhkakuvista pienenevät asumisajan myötä. 
Alueella pitkään asuneet iäkkäät ihmiset arvostavat asuinaluetta ja ovat sitoutuneita yleisille 
säännöille.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 140)
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Esimerkki palauttavasta korjaamisesta innostuneista ihmisistä Karjasillan alueella Oulu-lehdessä 
20. 5. 2015

5.1.3 Alueen arvostus – päätelmiä kyselytutkimuksesta
Erilaiset ryhmät omaavat erilaisia asenteita rakennetun ympäristön suojelupyrkimyksiä kohtaan. 
Alustavan tutkimuksen mukaan kaupunkisuunnittelun ammattilaiset huolehtivat lähinnä rak-
ennusoikeuden noudattamisesta ja katunäkymien julkisivujen säilymisistä. Ammattilaiset kult-
tuuriympäristön suojelun puolelta ovat huolissaan alkuperäisyyden vähenemisestä ja korjaus-
toiminnan aiheuttamasta sopimattomasta detaljoinnista. Asukasyhdistys noudattaa yleensä 
yllämainittuja opastuksia mutta ei ole tarpeeksi aktiivinen omassa neuvontatehtävässään. Paikal-
liset asukkaat näyttäisivät olevan herkempiä nostamaan esille muutokset rakennusvolyymissä 
kuin muutokset detaljoinneissa, joita sietävät paremmin. Haasteena on saada kaikki asiasta 
kiinnostuneet tahot yhteiseen tilaisuuteen sopimaan yhteisistä ongelmista. Tällainen onkin tar-
koitus järjestää tutkimuksen seuraavassa vaiheessa helpottamaan sitoutuneisuuden luomista. 
On tärkeää selkeyttää yhteisymmärrystä ja yhteisten sääntöjen hyväksymistä, että löytäisimme 
ohjenuorat kestävälle kehitykselle.(Suikkari, Soikkeli & Reinikainen 2009, 141)

Alueen arvostuksessa kaikki alueen asukkaat ovat avainasemassa. Kaikki eivät kuitenkaan ar-
vosta
asuinaluettaan samalla tavalla. Karjasillan alueen autenttisuuden suojelu on osalle asukkaista 
selvä tavoite ja he omilla toimillaan haluavat noudattaa viranomaisten määräyksiä ja ohjeistusta. 
Aktiivisimmat alueen suojelusta kiinnostuneet asukkaat löytynevät todennäköisimmin asukasyh-
distyksen hallituksesta. Näiden aktiivisimpien asukkaiden tulisi kaikessa toiminnassa pyrkiä levit-
tämään tietoisuutta alueen ainutlaatuisuudesta ja arvoista kaikille, mutta ennen kaikkea uusille 
asukkaille. Konkreettisena keinona esimerkiksi jokaiselle asukkaalle jaettava Karjasilta-kirja voisi 
nostaa alueen arvostusta ja motivoida säilyttävään tai jopa palauttavaan korjaamiseen. Karjasilta-
kirja voisi sisältää alueen historiikin, tietoa jälleenrakennuskauden taloista ja niiden kunnos-
sapitämisestä sekä esimerkkejä oikein tehdyistä korjauksista. Kaikenlainen tiedon lisääminen 
on varmasti omiaan vähentämään vääränlaisia mielikuvia rakennuksiin sopivista muutoksista 
tai muotivirtausten ajattelematonta seuraamista korjaustöissä. Asukkaille toimitettavan tiedon 
lisäämisessä voisi myös Karjasillan asukasyhdistys toimia nykyistä aktiivisemmin.(Suikkari, Soik-
keli & Reinikainen 2009, 141)

27.
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5.2 Alueen arvostus – asukaskysely
Halusin kuulla alueen arvostuksesta Karjasillan alueella asuvilta tuttavilta. Tarkoitus ei ole tehdä 
kysymysten pohjalta tieteellistä tutkimusta, vaan saada kartoitettua asukkaiden ajatuksia joista-
kin alueen arvostukseen liittyvistä asioista. Kysymykset ovat haastattelumuotoisia, joihin valitut 
asukkaat vastaavat vapaamuotoisesti ja pisteyttäen. Seuraavassa asukkaille esitettävät kysymyk-
set.

28.

 5.2.1 Alueen arvostus – asukaskyselylomake
1) Kuuluuko perheeseesi alle kouluikäisiä lapsia? (  )            Kouluikäisiä lapsia?   (  )
2) Mitä pidät Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalueen arvokkaimpina piirteinä? (3 
asiaa)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Mitä pidät asuin kiinteistön (päärakennus, piharakennus ja koko tontti rakenteineen ja kas-
villisuuksineen) arvokkaimpina piirteinä? (2 asiaa – Miksi?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Kuinka kauan olet asunut Karjasillalla? ____________________________________
Onko tänä aikana alueen omassa arvostuksessasi tapahtunut muutosta:
lisääntynyt    (  )
pysynyt ennallaan  (  )
vähentynyt   (  )

5) Kuinka tärkeänä pidät Karjasillan alueen autenttisuutta (aitous ja väärentämättömyys rak-
ennusten tyylin, rakennusosien, yksityiskohtien ja rakennusmateriaalien osalta)?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
 
6) Kuinka tärkeänä pidät asuintalosi ja tontin autenttisuutta?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
 
7) Kuinka tärkeänä osana pihapiiriäsi pidät piharakennustasi?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   

8) Olisiko nykyistä paremmin alueen autenttisuutta säilyttävä asemakaava mielestäsi hyväk-
si alueelle?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   

9) Olisitko valmis palauttavaan korjaamiseen (korjaaminen käyttäen rakennuksen alku-
peräisiä pinta- ja katemateriaaleja, alkuperäisen kaltaisia ikkunoita, detaljeja sekä väritystä) 
seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, mikäli tarkat talotyyppikohtaiset palauttavan kor-
jaamisen ohjeet olisi saatavilla?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   
Miltä osin?
pintaverhous    (  )
katemateriaali    (  )
ikkunat     (  )
väritys    (  )

10) Vaikuttaako palauttavan korjaamisen halukkuuteen taloudellinen kompensaatio esim. 30 
% verovähennys tai korvaus oikein tehdyn palauttavan remontin rakennuskustannuksista?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   

11) Miten näet Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalueen autenttisuuden vähen-
emisen vaikuttavan alueen vetovoimaan?
(0)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
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Lähetin kyselyn kaikkiaan kuudelle tuttavaperheelle, jotka kaikki vastasivat kyselyyn.

Kysymys 1.

Perheisiin kuului sekä aikuisia, että kouluikäisiä lapsia tai ei ollenkaan lapsia.
Ainoastaan alle kouluikäisiä lapsiperheitä ei otantaan kuulunut.

Kysymys 2.

Vastauksista löytyi useita arvokkaita piirteitä:
 -Keskustan läheisyys (5/6)
 -yleinen ilmapiiri (4/6) (eri-ikäisiä ihmisiä, kaikki tulevat toimeen keskenään, naapurit tunte-
vat toisensa tunne edellisistä sukupolvista, jatkuvuus historiassa ja perinteessä)
 -puutarhamaisuus / vehreys (3/6)
 -Alueen yhtenäisyys (2/6)
 -alueen rauhallisuus (2/6).
 -Rakennusajalle tyypilliset piirteet pääosin säilyneet
 -inhimillinen mittakaava
 -yksinkertainen ja looginen kaavoitus
 -hyvän kokoiset pihat

 
Kaupungin läheisyys tuntuu olevan alueen tärkeimpiä arvoja kun 5 vastaaja kuudesta nosti sen 
kolmen arvokkaimman piirteen listalle. Ilmapiiri eri muodoissaan koettiin arvokkaaksi piiirteeksi 
neljässä listassa kuudesta. Vehreys tai puutarhamaisuus nousi kolmanneksi arvokkaimmaksi pi-
irteeksi, joka löytyi joka toisen vastaajan listalta. Yksi kolmesta vastaajasta arvosti alueen yht-
enäisyyttä ja rauhallisuutta. Vastauksissa nousi esille niin sijainnillisia, fyysisiä kuin henkisiäkin 
arvoja. Vain varsinaiset taloudelliset arvot puuttuivat listoista. Kolme arvokkainta piirrettä erot-
tui: 1. sijainti, 2. yleinen ilmapiiri ja 3. vehreys

29.

5.2.2 Alueen arvostus – päätelmiä asukaskyselystä
Kysymys 3.

Pyysin löytämään kaksi arvokasta piirrettä koko asuinkiinteistöstä. Vastauksista kaksi nousi 
selkeästi tärkeimmiksi arvokkaimmiksi osiksi.

Päärakennus oli kuuden vastaajan mielestä arvokas. Perusteluina:
 -ulkoisesti melko alkuperäinen
 -päivitetty asiallisesti
 -talo on aito klassikko
 -omintakeinen
 -käytännöllisyys
 -hengittävät rakenteet
 -talon koko (soveltuu monenlaiseen asumiseen)

Tontti / piha oli viiden vastaajan arvostama asia. Perusteluina:
 -tontin käyttö (rakennettu ajankohdan mukaisesti – päärakennus kadun puolella ja  
piharakennus reunustaa tonttia, jää tilaa myös muulle)
 -puiston viereisyys
 -viihtyisyys
 -pihakasvillisuuden tuoma rauha
 -sopivan pieni, mutta tarjoaa silti kaikki pihan mahdollisuudet

Lisäksi arvokkaiksi asioiksi huomioitiin piharakennus, joka lisää asumismukavuutta lisäolohu-
oneena.

Asukkaat siis pitävät tärkeimpinä kiinteistön osina päärakennusta ja pihaa. Tämä ei sinänsä 
ole Karjasillan alueella yllättävää. Perustelut sen sijaan olivat mielenkiintoisia ja kaikki vastaa-
jat olivat löytäneet joitakin muista poikkeavia näkökulmia perusteluihin.
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Kysymys 4.

Vastaajat olivat asuneet alueella yhdestä seitsemääntoista vuotta. Kaksi vastaajaperheistä oli 
asunut alueella noin yhdestä kahteen vuotta, kun loput perheistä olivat muuttaneet sinne noin 
13- 17 vuotta sitten.

Neljällä vastaajista oli alueen arvostus pysynyt ennallaan (17, 14, 13 ja 2 vuotta alueella asuneet), 
kahdella se oli noussut (15 ja 1 vuotta alueella asuneet). Näin pienellä otannalla ei näistä tulok-
sista voi tehdä suuria päätelmiä, mutta alkuperäinen arvostus alueelle muutettaessa varmasti 
vaikuttaa siihen, pysyykö alueen arvostus ennallaan, nouseeko tai peräti laskeeko se ajan kulues-
sa.

Kysymys 5.

Kun kysyin, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät alueen autenttisuutta, vastaukset jakautuivat 
seuraavasti:
 -2 vastaajaa piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -2 vastaajaa paljon tärkeänä (4)
 -2 vastaajaa hieman tärkeänä (3)

Ainakin näiden vastaajien mielestä Karjasillan autenttisuuden tärkeys oivalletaan myös asukkaid-
en piirissä. Laajempi satunnaisotanta voisi kertoa asukkaiden mielipiteistä hieman tarkemmin ja 
tilastollisemmin.

Kysymys. 6

Kysyttäessä oman asuintalon ja tontin autenttisuuden tärkeyttä, vastauksia tuli seuraavasti:
 -3 vastaajaa piti asiaa paljon tärkeänä (4)
 -2 vastaajaa piti asiaa hieman tärkeänä (3)
 -1 vastaajaa piti asiaa vähän tärkeänä (2)

30.

Mielenkiintoista on että oman asuintalon ja tontin autenttisuutta ei pidetty niin tärkeänä, 
kuin alueen autenttisuutta. Perustelujakin annettiin, vaikka niitä ei tässä varsinaisesti kysytty:
 -talossa ja tontissa muutettu jo aika paljon, jo ennen kuin muutimme taloon
 -autenttisuus on tärkeää, mutta emme elä museossa. Tärkeintä on, että talo on terveel-
linen ja
 turvallinen elää ja asua ja vastaa meidän tarpeitamme.

Tulkittavissa on että jo tehdyt autenttisuutta vähentävät muutokset heikentävät autent-
tisuuden tärkeyttä omassa kiinteistössä. Tämähän on jo sinänsä loogista. Selkeää on myös, 
että asumisen perustarpeet, kuten terveellisyys, turvallisuus ja sopivuus tuntuvat asukkaista 
tärkeämmältä.

Kysymys 7.

Kysyttäessä piharakennuksen tärkeyttä pihapiirissä, vastauksia sain seuraavasti:
 -1 vastaaja piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -3 vastaajaa piti asiaa paljon tärkeänä (4)
 -1 vastaajaa piti asiaa vähän tärkeänä (2)
 -1 vastaajaa piti asiaa hyvin vähän tärkeänä (1)

Jälleen kerran sain vastauksille myös perusteluita:
 -Piharakennukset ovat tärkeitä pihapiirin yleisilmeelle ja tärkeitä myös säilyttämisessä  
pienehköissä asumisyksiköissä.
 -Vastaajilla jotka antoivat numerot 1 ja 2, piharakennus on ei alkuperäinen varastorak-
ennus.
 -Tärkeinpänä asiaa pitänyt vastaaja on kunnostanut piharakennukseensa asuintiloja.

Piharakennusten tärkeänä pitäminen vaihteli vastaajien kesken. Selvästikin asian tärkeyteen 
vaikuttaa piharakennuksen käyttö, rakenteellinen kunto ja alkuperäisyys. Näistä vaikut-
taisi eniten piharakennuksen tärkeänä kokemiseen rakennuksen käyttö. Käytössä olevien 
asuintilojen sijoittaminen piharakennukseen näyttäisi nostavan sen tärkeysarvoa. Käyttö ja 
käytettävyys ovat luonnollisesti tärkeitä asioita pihapiirin lisärakennuksissa.
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Kysymys 8.

Kysyin olisiko nykyistä paremmin alueen autenttisuutta säilyttävä asemakaava mielestäsi hyväksi 
alueelle? Vastaukset jakautuivat seuraavasti:
 -1 vastaaja piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -3 vastaajaa paljon tärkeänä (4)
 -2 vastaajaa hieman tärkeänä (3)

Sain jälleen myös hieman perusteluita:
 -olisi tärkeää, alkuperäispiirteitä on häviämässä.
 -mielestäni kaavan tarkistaminen on tarpeen ja ainakin ulkokuoren autenttisuuden  säilyt-
täminen olisi valvottua ja tuettua.

Vastaajat pitivät tärkeänä että tuleva asemakaava säilyttäisi alueen autenttisuutta nylyistä parem-
min.
Kaavasäännöksiä ei siis ainakaan näiden vastaajien kesken pidetä Karjasillan kohdalla huonona 
keinona, vaan nähdään, että kaava voi estää alueen alkuperäispiirteiden häviämistä. Vastaajien 
kesken näyttäisi alueen autenttisuuden säilymisestä olevan jo hieman huoli.

Kysymys 9.

Kysyin valmiutta palauttavaan korjaamiseen, mikäli käytettävissä olisi talotyyppikohtaiset kor-
jausohjeet. Vastauksia sain seuraavasti:
 -1 vastaaja piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -2 vastaajaa paljon tärkeänä (4)
 -2 vastaajaa hieman tärkeänä (3)
 -1 vastaaja piti asiaa vähän tärkeänä (2)

 4 vastaajaa olisi valmis palauttavaan korjaamiseen pintaverhouksen, katemateriaalin ja väri-
tyksen osalta. Yksi vastaajista voisi tehdä palauttavan ikkunaremontin. Yksi vastaajista oli jo teh-
nyt palauttavan ikkunaremontin. Kaksi vastaajaa oli tehnyt palauttavan pintaverhousremontin.

Eräs vastaajista perusteli asiaa näin: On tärkeää saada paitsi taloudellista tukea, myös asiantun-
tevaa neuvontaa. Suurin osa rakennusfirmoista on ns. muovittajia, joiden mielestä on ensisi-
jaisen tärkeää sulkea rakenteet ja asentaa koneellinen ilmanvaihto. Tämä vastaaja piti asiaa hyvin 
tärkeänä (5).

Halukkuutta palauttavaan korjaamiseen näyttäisi asukkaiden joukossa olevan ja talotyyp-
pikohtaiset korjausohjeet oletettavasti vaikuttaisi halukkuutta lisäävästi. Tieto, neuvonta ja 
ohjaus voi ainakin tapauskohtaisesti lisätä palauttavan korjaamisen määrää Karjasillalla.

31.

Kysymys 10.

Kysyin vaikuttaako palauttavan korjaamisen halukkuuteen taloudellinen kompensaatio esim. 
30 % verovähennys tai korvaus oikein tehdyn palauttavan remontin rakennuskustannuksista? 
Sain seuraavia vastauksia:
 -2 vastaajaa piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -3 vastaajaa paljon tärkeänä (4)
 -1 vastaaja piti asiaa vähän tärkeänä (2)

Eräs vastaajista perusteli asiaa näin: Olemme saaneet tukea perinnekorjaukseen ja materiaa-
lien palauttamiseen alkuperäisen kaltaisiksi. Pidämme sitä arvossa ja se on ollut meille erit-
täin tärkeää. Erityisesti ikkunoiden merkitys talon ilmeelle on merkittävä. Tämä vastaaja piti 
asiaa hyvin tärkeänä (5).

Verratessani vastauksia kysymysten 9 ja 10 välillä, näyttäisi taloudellinen kompensaatio 
lisäävän halukkuutta palauttavaan korjaamiseen selvästi enemmän kuin talotyyppikohtaiset 
korjaustapaohjeet. Näyttäisi siltä, että taloudellinen kompensaatio todellakin olisi keino saada 
asukkaat tekemään korjausremontti Karjasillan alueen rakennusten jälleenrakennuskauden 
piirteitä kunnioittavalla tavalla ja jopa palauttavaan korjaamiseen. Palauttava korjaamiseen 
tarvitaan motivoitunut asukas ja taloudellinen tuki motivoi tehokkaasti.
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Kysymys 11.

Kysyin miten vastaaja näkee Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalueen autenttisuuden 
vähenemisen vaikuttavan alueen vetovoimaan? Sain vastauksia seuraavasti:
 -1 vastaaja piti asiaa hyvin tärkeänä (5)
 -1 vastaaja paljon tärkeänä (4)
 -2 vastaajaa hieman tärkeänä (3)
 -2 vastaajaa piti asiaa vähän tärkeänä (2)

Eräs vastaajista perusteli asiaa näin: Ainakaan aluksi ei paljon, koska keskivertomuuttajalle luu-
len sijainnin olevan tärkeämpää. Autenttisuuden kannalta ongelma ja siunaus näyttäisi olevan 
raha. Sitä tarvitaan, jotta alue pysyy kunnossa. Toisaalta, jos sitä on, ryhdytään pihaa ja raken-
nusta muokkaamaan mieleiseksi ympäristöstä välittämättä. Karjasillan tapaiselle jälleenraken-
nuskauden alueelle on tyypillistä tietty vaatimattomuus materiaaleissa yms., jota voi olla vaikea 
nykypäivänä säilyttää. Tarjontaa on ja tämän päivän arvomaailmaan vaatimattomuus ei taida kuu-
lua... Tämä vastaaja piti asiaa vähän tärkeänä (2).

Vastauksista ilmeni sekä varovainen optimismi, että ihmiset oppisivat arvostamaan Karjasillan 
jälleenrakennuskauden autenttisuuden alueen vetovoimatekijänä. Toisaalta ihmisten motivaatiot 
ja arvot modernissa maailmassa nähdään ehkä itsekeskeisinä, joissa yhteiset alueelliset ja kulttu-
urihistorialliset arvot jäävät toisarvoisiksi. Itse en ole vielä toivoa menettänyt, mutta Karjasillan 
autenttisen jälleenrakennuskauden ilmeen säilyttämiseen tarvitaan selvästikin monien keinojen 
valikoima.

32.

Yritin kyselyn avulla raapaista hieman pintaa Karjasillan asukkaiden mielipiteistä omaa asu-
inaluettaan ja taloaan kohtaan ja heidän valmiuttaan palauttavaan korjaamiseen. Karjasillan 
jälleenrakennuskauden piirteiden autenttisuutta pidettiin hyvänä ja tavoiteltavana asiana. 
Myös pidettiin jonkin verran tärkeänä oman talon ja tontin autenttisuutta, mutta jo teh-
dyt autenttisuutta vähentävät muutokset vähensivät myös asian merkityksellisyyttä. Selvästi 
kuitenkin omaa pihaa ja päärakennusta arvostettiin.

Palauttavaan korjaamiseen on selvästikin valmiutta jos asiasta on tarpeeksi tietoa, neuvontaa, 
selvät säännöt, ohjaus toimii ja asukas on tarpeeksi motivoitunut. Asia pitäisi myös mahdol-
listaa rahallisella kompensaatiolla, jolloin ei oikeaoppisesta palauttavasta korjaamisesta koidu 
lisäkustannuksia. Pitää muistaa, että Karjasillan alueella asuu ihmisiä monista tuloluokista ja 
nykymaailmassa ei kukaan juuri voi olla varma tasaisesta hyvästä toimeentulosta. Pitää siis 
pitää huolta siitä ettei taloudellinen tilanne saa ihmisiä tekemään virheellisiä ratkaisua kor-
jausten suhteen.

Kysely ei luonnollisestikaan anna kattavaa kokonaiskuvaa asukkaiden mielipiteistä ja tunte-
muksista. Olisikin toivottavaa että tämän tapainen mielipidetutkimus tehtäisiin, jolloin voitai-
siin saada vakuuttavaa näyttöä tarvittavien toimenpiteiden tueksi. Esimerkiksi palauttavaan 
korjaamiseen tarvittava rahallinen avustus vaatii jonkin uuden järjestelmän sekä poliittista 
tahtoa tilanteessa, jolloin avustusrahat ovat todella tiukassa.
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Tämä ja seuraava sivu: Karjasillan alueelle kaupungin toimesta tehdyt voimassa olevat korjaus- ja 
rakentamistapaohjeet vuodelta 2004.

6 Korjaustapaohjeet

33.

24.9.2004

P I E N T A L O J E N K O R J A U S - J A R A K E N N U S T A P A O H J E E T

Oulun Karjasilta

ASEMAKAAVOITUS

Tontin haltijaa tai hänen pääsuunnittelijaansa kehotetaan ennen peruskorjauksen tai laajennuksen suunnittelun
aloittamista olemaan yhteydessä rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtiin. Tarkastusarkkitehdin kanssa selvitetään
tonttia koskevat asemakaavamääräykset, nämäohjeet jamuut huomioon otettavat seikat kuten palomääräykset.

Nämä korjaus- ja rakennustapaohjeet täydentävät alueella voimassa olevaa asemakaavaa. Näissä annetaan
ohjeita Karjasillan omatoimisille korjaajille sekä mahdollisten laajennusten tai piharakennusten suunnittelijoille sekä
rakennusluvan hakijoille. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että Karjasillan oma ainutlaatuinen luonne säilyy
mahdollisimmanhyvin.

Asemakaavassa olevat, yhdenmukaista rakentamista koskevat asemakaavamääräykset on merkitty näihin
ohjeisiin kursiivilla ja lihavoituna.

Rakennuslupaa
edellyttävät ainakin:

- laajennukset
- käyttötarkoituksen muutok-
set, esim. uudet märkätilat

- julkisivun, katon ja ikku-
noiden materiaali- ja väri-
muutokset

- kantavien rakenteiden muu-
tokset

- piharakennusten purku ja
rakentaminen

Myös puunkaadosta ja aidan
rakentamisesta tulee tehdä
rakennusvalvontavirastoon
kirjallinen ilmoitus.

KUNTOARVIO

Rakennusten kunto tulisi kartoittaa ennen suuria investointipäätöksiä. Oikein ajoitettu ja realistinen korjaussuunni-
telma helpottaa talousarvion suunnittelua ja mahdollistaa esim. rakennusluvan hakemisen kerralla koko korjaus- ja
laajennustyölle. Tontin haltijan tulisikin ottaa suunnitelmassaan huomioon myös tulevaisuuden mahdolliset laajen-
nustarpeet, esim. työtilan, piha- ja puuvaraston tai autosuojan tarve. Tärkeintä on aloittaa korjaustyö laittamalla
perusasiat kuntoon: mahdolliset kosteusvauriot tulee kartoittaa ja korjata, vanhentuneet viemäri-, vesijohto- ja
sähköjohdotukset ajanmukaistaa sekä estää kosteuden kulkumaaperästä rakenteeseen

KARJASILLAN LUONNE

Kaikille yh-
teisten katunäkymien yhtenäisinä säilyminen
on tärkeätä.

Karjasillan tyypillinen asuinrakennus on 1½ -
kerroksinen lautavuorattu nk. rintamamiestalo.
Talo on harjakattoinen, pohja-alaltaan pieni, lähes
neliömäinen puinen rakennus. Huoneet ryh-
mittyvät rakennuksen keskelle sijoitettujen
tulisijojen ja hormiryhmän ympärille. Rakennusten
julkisivut on verhottu yhtenäisin silein vaaka- tai
pystylautaverhouksin, niiden ikkunat ovat melko
pieniä ja rakennuksissa on yleensä pienehkö lasi-
tai avokuisti. Jälleenrakennuskauden yksin-
kertaiset tyyppitalot edustavat jo suomalaista
rakennusperinnettä.

Alueen rakennukset on mittasuhteiltaan,
sijoittelultaan ja materiaaleiltaan toteutettu
yhtenäisesti. Rakennukset ovat iältään yli 50
vuotta vanhoja ja ne ovat lähes kaikki käyneet läpi
ainakin yhden peruskorjauksen.

RAKENTEET JA TALOTEKNIIKKA

Jos rakennuksen kantavia rakenteita muutetaan esim. purkamalla jäykistävä tai kantava seinä pois
sisätilamuutosten vuoksi, tulee korjaussuunnitteluun ottaa mukaan asiantunteva rakennesuunnittelija. Samoin
tulisi menetellä, jos lisätään tai uusitaan salaojajärjestelmä perustusten kuivattamiseksi. Kaivutöiden yhteydessä
on tärkeää ottaa huomioon työturvallisuus, koska väärillä työmenetelmillä voidaan aiheuttaa kellarinseinän
kaatumisvaara. Hyvä periaate on noudattaa laajennuksen rakennetyypeissä ja materiaalivalinnoissa alkuperäistä
rakennustapaa. Talotekniikkaa uudistettaessa tulee suunnitelmat ja asennus teettää alan asiantuntijoilla

LISÄLÄMMÖNERISTYSJAIKKUNAT

Periaatteessa toimivaa ja tervettä rakennetta ei tulisi muuttaa. Korjaustoimenpiteillä saatetaan aiheuttaa kosteus-
tekninen muutos vanhaan rakenteeseen ja mahdollisesti myös vahingoittaa sitä. Jos rakennusta halutaan eristää
lisää, tulee rakennesuunnittelijan olla mukana kosteusteknisesti oikean rakenteen valinnassa. Vanhat, korjatut ja
tiivistetyt ikkunat ovat toimivia ja sopivat hyvin ulkonäöltään kevyempinä rakennusten ulkoarkkitehtuuriin. Jos
lisälämmöneristyskerros halutaan sijoittaa rakennuksen rungon ulkopuolelle, tulisi ikkunat tuoda ulospäin uuden
verhouksen pintaan. Syvennykseen jäävät vanhat ikkunat poikkeavat jälleenrakennuskauden rakennustavasta,
kuten myös ikkuna- ja nurkkalautojen koristeleikkaukset.

Ikkunoiden tulee olla peittomaalattuja.
Ikkunoiden on oltava jaolliset, ruutukoko enintään 1,2

m².

Yhteystiedot

Rakennusvalvontavirasto,

Tekninen keskus
Asemakaavoitus

Tontti- ja asumispalvelut:

p. *5584 2717
tarkastusarkkitehti Aila Asikainen
tarkastusarkkitehti Reijo Lammasniemi

,
p. *558 42400

kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen

Arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen p. 044-703 2616
Korjausavustukset ja korkotukilainat

Etunimi.sukunimi@ouka.fi

Uusikatu 26, 90100 OULU

Uusikatu 26, 90100 OULU

Hyväksytty rak. ltk. 6.10.2004 § 147
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6 Korjaustapaohjeet

34.

ASEMAKAAVA

Alueen asemakaava on vuodelta 1979 . Asemakaavamääräysten mukaan
. Asemakaava edellyttää

lisäksi, että
.

Asemakaavassa tonttien rakennusalat määräävät pääsääntöisesti, että kadun puolella rakennusten hahmo,
runkoleveys ja korkeus säilyvät entisellään. Tällä tavoin taataan alueelle kortteleittain yhtenäinen ilme katualueilta
nähtynä. Tontille määrätty rakennusala mahdollistaa asuinrakennuksen laajentamisen pihalle päin asemakaavan
sallimissa rajoissa. Piharakennuksille on tontin takaosaanmäärätty erillinen talousrakennuksen rakennusala ja
- oikeus (t).

rakennuslupia myönnettäessä on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennuskannan säilymistä edistetään

rakennukset ja niiden laajennukset rakennetaan siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön
rakennusten kanssa julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen

Kadun puolella
julkisivun runkoleveys
ja korkeus säilyvät

Esimerkki
korttelin 10 tontti 10
Mittakaava 1:500

Katkoviivalla osoitettu talous-
rakennuksen ohjeellinen sijoitus

Talousrakennuksen
rakennusala

Asuinrakennuksen
rakennusala

Katkoviivalla osoitettu asuinrakennuksen
laajennuksen ohjeellinen sijoitus

LAAJENNUKSET

.
Laajennuksen ja lisärakennuksen runkosyvyys saa olla
enintään sama kuin päärakennuksen runkosyvyys

AO- ja AO 1 -korttelialueilla tulee naapuritontille suunnattu
ikkuna, joka on 8 metriä lähempänä naapuritontin
rakennusalaa tai rakennusta, rakentaa siten, että ikkunan
alareunankorkeus lattiasta on170 cm

Laajennusta suunniteltaessa tulee aina ennakkoon ottaa yhteyttä
rakennusvalvontaan, jossa tarkastetaan vaadittavat
palosuojaukset, asuinhuoneiden valonsaanti ja mm.
esteettömyys.

Tarvittaessa pyydetään
rakennuslupapiirustuksiin liittämään myös naapurirakennusten
julkisivut kadulta päin nähtynä.

.

JULKISIVUT

Ikkunat ovat olennainen osa rakennuksen julkisivusommittelua ja niiden mahdolliselle muuttamiselle tulee hakea
lupa.

Julkisivuverhouksessa ja listoituksessa noudatetaan alueelle tyypillisiä materiaaleja
ja tyyliä. Verhouksen tulee jatkua samanlaisena sokkelilta räystäälle asti. Nk. kenttälaudoitus ei kuulu

Julkisivun suora enimmäispituus on 14 m. Julkisivumateriaalina on käytettävä laudoitusta, joka
maalataan peittomaalein.

KATOT

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuus on sama
kuin korttelialueen olemassa olevien päärakennusten kattokalte-
vuus sekä julkisivupinnasta ulkonevat räystäät.Katon harjansuun-
ta noudattaa korttelissa vallitsevaa harjan suuntaa. Suositeltavimmat
katemateriaalit ovat alkuperäisten materiaalien mukaisesti bitumiker-
mi, konesaumattu ohutpelti, tiili sekä betonikattotiili. P
äytettäessä tulisi valita mahdollisimman vähäpoimuinen malli, jotta
vältyttäisiin raskaalta ja ylikoristeelliselta vaikutelmalta. Räystäissä
tulee noudattaa rakennuksen alkuperäistä räystäsmallia.

rofiilipeltikatetta
k

TALOUSRAKENNUKSET

Talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 5 metriä ja
räystäskorkeus enintään 2,5 metriä. Talousrakennuksen raken-
nusalalla saa olla enintään kaksi erillistä talousrakennusta.
Talousrakennusten hahmon tulee olla alisteinen verrattuna pääraken-
nukseen. Julkisivumateriaalien, värisävyjen ja katemateriaalin suhteen
noudatetaan asuinrakennusten määräyksiä. Asemakaavassa määrä-
tään talousrakennusten rakennusala tontilla. Talousrakennusten
rakenteissa tulee huomioida naapurien rakennusalojen läheisyydestä
johtuvat palovaatimukset. Kortteleissa 28, 29, 30, 31, 36, 37 ja 38
talousrakennusten rakennusalalle (ta) saadaan sijoittaa asunto, mikäli
tontin asuinrakennus sisältää vain yhden asunnon .

PIHA

Tontit on aidattava puu- tai pensasaidoin

Rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei
käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa
kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä tonttia
koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava
rakentamisenyhteydessä.

. Puuaidan tulee olla 800
1000 mm korkea pystylauta-aita. Joillakin tonteilla on kadun kulmassa
näkymäalueen vaatimus (n). Rakennettavasta aidasta tulee tehdä
kirjallinen aitailmoitus rakennusvalvontaan. Raja-aita sijoitetaan aina
tonttien väliselle rajalle ja siitä tulee sopia yhdessä naapurin kanssa
kirjallisesti. Tonteille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä.
Puiden kaatamisesta on tehtävä maisematyöilmoitus raken-
nusvalvontaan.

Pihan kunnostuksen yhteydessä maanpinta kallistetaan sokkelista
poispäin (1:20 vähintään 3metrinmatkalla) pintavesien poisjohtamisek-
si rakennuksen perustuksista. Pintavesiä ei saa johtaa naapurin tontille.
Laajennusten ja uusien talousrakennusten korkeusasemat tulee
suunnitella tarkkaan, ettei uusi rakentaminen häiritsevästi poikkea
ympäröivän rakennuskannan korkeusasemista. Esim. näkyvän sokkelin
yläreunan korkeuden tulisi pääsääntöisesti noudattaa ympäröivien
rakennusten sokkelin korkeutta.

Talousrakennuksen
kerrosala

Istutettava alue
tontin etureunassa

Asuinrakennuksen
kerrosala

Esimerkki laajennussuunnitelmasta
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto,
Ville Tervaoja

Kerrosala=rakennusoikeus
Rakennusala= alue, jolle saa
rakentaa

yhtenäinen laudoitus kenttälaudoitus

jälleenrakennuskauden talojen sommit-
teluperiaatteisiin. Puuverhouksen tulee olla
riittävän paksu ja sen yksityiskohdat tulee
suunnitella siten, että verhous on pit-
käaikaiskestävä. Suositeltavimpia ovat pe-
rinteiset maalauskäsittelyt. Julkisivujen
värisävy tulee ilmoittaa valmistajan
koodein lupahakemuksessa. Listojen tulee
olla yksinkertaisia, värisävyltään joko
valkoisia tai seinän värisävyä tummempia.
U u s i a , j ä l l e e n r a k e n n u s k a u d e n
rakennuksille vieraita koristeaiheita ei saa
lisätä.
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Kaukovainionkadulla kesäkuussa 2015. 
Karjasiltaa korjataan. Takana oikealla kenttälaudoitetussa talossa on meneillään kattoremontti. 
Katemateriaalina on alueella suosittu tiiliprofiilipeltikate.
Etualalla vasemmalla on ilmeisesti lisäeristystyöt meneillään. Kyseeessä voi olla myös uudisrakennus. 
Katolla näkyvät ilmanvaihdon päätelaitteet viittaavat koneelliseen ilmanvaihtoon ja tiiviiseen ei hen-
gittävään rakenteeseen.

6 Korjaustapaohjeet
Nykyiset korjaustapaohjeet antavat kohtuullisen hyvän pohjan Karjasillan alueen yleisilmeen säi-
lymiseksi. Nykyistä asemakaavaa olisi syytä kuitenkin muuttaa aluetta suojelevammaksi ja tässä 
yhteydessä myös näitä alueen yleisiä korjaustapaohjeitakin voisi hieman tarkentaa. Esimerkiksi 
nykyisissä ohjeissa profiilipeltikate, mukaan lukien alueella yleinen tiiliprofiilipeltikate sallitaan, 
vaikkakin ohjeistetaan valitsemaan mahdollisimman vähäpoimuinen malli. Alueen suurimpana 
ongelmana katemateriaalien osalta näkisinkin nykyiset tiiliprofiilipeltikatot, joita ei jatkossa pitäi-
si, jälleenrakennuskauden tyylille vieraana, sallia käytettäviksi. Julkisivulaudoituksessa voitaisiin 
suositella käytettäväksi talotyyppikohtaista laudoitusta, silloin kun se on alkuperäisistä piirustuk-
sista määriteltävissä. Myös julkisivuvärien suhteen voitaisiin ohjata käyttämään alkuperäisien 
värien mukaisia talotyyppikohtaisia, tai vähintäänkin jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä sävyjä ja 
rakennusten tyyliin sopimattomien värien käyttö kiellettäisiin jo kaavassa.

Alueen autenttisuuden säilymisen kannalta korjaustapaohjeet olisi tehtävä yleisten ohjeiden 
lisäksi myös talotyyppikohtaisesti, siten että palauttava korjaaminen tehtäisiin mahdollisim-
man helpoksi. Tarkkojen suositeltavien pintamateriaalien lisäksi näistä palauttavan korjaamisen 
ohjeista olisi löydettävissä alkuperäiset julkisivuvärisuositukset (kaikilla kaduilla on alkuaan ollut 
kaupungin määrittelemät julkisivuvärit) sekä tietopaketti talotyypin detaljeista, mittasuhteista, 
ovista, ikkunoista jne.
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Raivaajantiellä kesäkuussa 2015. Uutta rakennetaan. Jälleenrakennuskauden pientalon hahmo 
näyttäisi säilyvän, mutta ikkuna-aukotukset eroavat jo viereisistä alkuperäisen talotyypin aukotuk-
sista. Lopulliset pintamateriaalit jää arvattaviksi.

7 Asemakaavamääräykset ja ohjeet

Mahdollisen alkuperäisen rakennuksen tuhouduttua, tontille rakennetaan ennemmin tai 
myöhemmin uudisrakennus. Karjasillan alueen yhtenäisyydelle ja autenttisuudelle olisi hyväksi 
jos uudisrakennus noudattaisi mahdollisimman paljon tontin alkuperäistä rakennusta. Asemak-
aavalla ja rakennuslupakäsittelyssä olisi varmistettava, että ainakin katunäkymään haitallisesti 
vaikuttavat poikkeamat alkuperäisen rakennuksen mittasuhteista vältettäisiin. Tavoiteltavaa olisi 
että rakennuksen korkeus, katon kaltevuus ja räystään mitat noudattaisivat alkuperäisen raken-
nuksen mittasuhteita. Pintamateriaalien olisi hyvä olla alkuperäisen mukaiset ja noudattaa per-
inteistä väritystä, mutta vähintäänkin niiden tulisi olla alueella alun perin tyypillisesti käytettyjen 
kaltaisia. Kenttälaudoituksia tai jälleenrakennuskaudelle vieraita koristelistoituksia ei tulisi sallia.

Tulevan uudisrakennuksen tontin rakennusoikeus voi olla enemmän kuin alkuperäisen tontilla 
sijainneen rakennuksen pinta-ala. Tämä rakennusoikeuden lisäys pitäisi sijaita tontin sisäosissa 
laajennuksen kaltaisessa siivessä tai lisärakennuksessa. Näin ainakin katunäkymien alkuperäiseen 
ilmeeseen tulisi mahdollisimman vähän autenttisuutta vähentäviä uusia elementtejä ja alueen 
yhtenäisyys säilyisi uudisrakennuksesta huolimatta kohtuullisen hyvänä.

Monia jälleenrakennuskauden taloja on purettu uudisrakentamisen tieltä. Näin on käynyt Kar-
jasillallakin. Korjauskuntoisienkin rakennusten on annettu rapistua ja osittain tahallisestikin an-
nettu tuhoutua rakenteellisesti pitämällä esimerkiksi talo kylmillään ja sopivasti ikkunoita auki, 
jolloin luonto hoitaa loput. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella tällainen tai vastaava 
tahallinen tuhoamien ei saisi koskaan olla taloudellisesti tai muutenkaan houkuttelevampaa kuin 
korjaaminen. Tarpeeksi tiukoilla asemakaavamääräyksillä mahdollisten uudisrakennusten suhteen, 
voidaan osaltaan vaikuttaa vähentävästi tahallisen tuhoamisen huokuttelevuuteen.

36.

7.1 Asemakaavamääräykset uudisrakennuksille



Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015

Risto Immonen k-84 

Raivaajantiellä kesäkuussa 2015. Esimerkki, jossa jälleenrakennuskauden piirteet on hävitetty.
Pinta- ja katemateriaali on jälleenrakennuskaudelle vieraat ja aukotukset eivät noudata alkuper-
äistä talotyyppiä. Lisäksi laajennusosa muuttaa rakennuksen mittasuhteita voimakkaasti.
Tässä rakennuksessa on varmaankin lähtökohtaisesti haluttu tietoisesti muuttaa raskaalla kädellä 
alkuperäisen rakennuksen ilmettä.

7.2 Asemakaavamääräykset muutostöihin
Rakennusten peruskorjauksen yhteydessä tehtävissä muutostöissä ei Karjasillan jälleenraken-
nuskauden pientaloissa jatkossa tule sallia rakennusten tyyliin sopimattomien pintamateriaalien 
käyttöä.
Rakennusten julkisivujen muutostöissä julkisivut on verhoiltava yhtenäisin silein vaaka- tai py-
stylautaverhouksin. Suositeltava talotyyppikohtainen julkisivuverhoustyyppi määritellään palaut-
tavan muutostyön mahdollistamiseksi. Jälleenrakennuskauden rakennuksille vieraita tyylillisiä 
elementtejä, kuten kenttälaudoitusta tai romanttisia listoituksia ei saa julkisivuihin lisätä. Puisten 
julkisivuverhousten tulee olla aikakauden rakennusten mukaisesti peittomaalattuja erikseen 
määriteltyjen sallittujen värisävyjen mukaisesti. Määriteltyjä värisävyjä tulee sallia tarpeeksi pal-
jon, että kukin asukas voi löytää suosikkinsa. Sävyt on kuitenkin valittava tarkoin aikakauden 
tyyliin ja alueen luonteeseen sopiviksi. Lisäksi määritellään suositeltu värisävy palauttavaa kor-
jaamista varten.

Laajentamisen ehtona pitäisi olla vähintäänkin julkisivuverhouksen ja katemateriaalin vaihtamin-
en koko rakennuksen osalta asemakaavan hyväksymiin materiaaleihin ja väreihin.

37.



Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015

Risto Immonen k-84 

 Ilmakuva Karjasiltalta v.1950 Nokelantien pohjoisäästä  itään. Takana ruotsalaistalojen alue.
Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

8 Palauttava korjaaminen
Palauttava korjaaminen pitäisi tehdä asukkaalle houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Tässä tärkeimp-
inä kohteina ovat rakennukset, jotka eivät ole vielä menettäneet liikaa jälleenrakentamisen ajan 
arkkitehtonista autenttisuuttaan, mutta toisaalta myös rakennukset, joita on muutettu laajen-
nuksin miltei alkuperästään tunnistamattomiksi, voidaan pintamateriaalien ennallistamisella 
saada huomattavasti paremmin tukemaan alueen identiteettiä. Jatkossa alueen arvo säilyy vain 
jos kaikki nykyiset ja tulevat asukkaat saadaan ymmärtämään alueen ainutkertainen arvokkuus. 
Jokainen rakennus on osa tätä arvokasta kokonaisuutta.

Tällä hetkellä palauttava korjaaminen on pitkälti asukkaan valistuneisuuden, viitseliäisyyden tai 
oman näkemyksen varassa. Olisiko mahdollista ohjata tulevia korjaushankkeita palauttavaan 
suuntaan muutenkin kuin isällisin neuvoin? Tiedon lisääminen asukkaille mahdollisesti jaettavan 
kirjan muodossa ja tarkennetuilla sekä talotyyppikohtaisilla korjaustapaohjeilla voidaan osittain 
motivoida asukkaita palauttavaan korjaamiseen mutta tärkeintä on tehdä se taloudellisesti mah-
dolliseksi. Palauttava korjaaminen esimerkiksi ikkunoiden tai kattoremontin osalta ei koskaan 
saisi maksaa enemmän kuin alueella liian usein vastaan tulevat tyypilliset tehdasvalmisteiset ik-
kunat tai tiiliprofiilipeltikatot. Jollakin kunnan tai valtion rahoitusmekanismilla on kompensoitava 
tämä hintaero. Vielä hiljattain on ollut mahdollista hakea avustusta rakennuksen ”oikeanlaiseen” 
korjaamiseen ELY-keskukselta ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rakennusperinnön 
hoitoavustuksen” nimellä. Todella harvoille jälleenrakennuskauden kohteille on avustusta kuiten-
kaan myönnetty. Rahoitus on vieläpä pienentynyt vuosi vuodelta, ja on kokemassa todella rajun 
leikkauksen, joten tämä rahoitusmalli ei tulevaisuudessa auta palauttavaa korjaamista kuin jois-
sain harvoissa tapauksissa. Tällaisia harvinaisia tapauksia, joissa itse rakennus olisi erityisen arvo-
kas ei jatkossa Karjasillalta varmastikaan löydy kyseisen rahoituksen piiriin.  Karjasiltaa pitääkin 
katsoa aluekokonaisuutena, joka on arvokas ja ansaitsee kaiken avun, että sen rakennuksia  ja 
muutakin rakennettua ympäristöä hoidettaisiin oikein. Palauttavaan ja rakennuksen kulttu-
urihistoriallista perintöä kunnioittavaan korjaamiseen Karjasillalla on tulevaisuudessa järjest-
ettävä tarpeeksi kattava avustusrahoitus. Tämä vaatii varsinkin nykyisen tarkan euron aikana 
tiukkaa poliittista tahtoa ja järjestelmän rajauksia on varmasti mietittävä. Karjasillan kaltaisten 
arvokkaiden aluekokonaisuuksien säilymisen kannalta rahoituksen järjestäminen on kuitenkin 
elintärkeää.

Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalueella olisi kaikissa tulevissa muutostöissä kiin-
nitettävä huomiota palauttavan korjauksen mahdollistamiseen. Tulevien laajennuksien ja kor-
jausten vaikutukset alueen autenttisuuteen ovat ensisijaisessa asemassa alueen yhtenäisyyden 
säilymisessä. Tieto mahdollisista taloudellisista avustuksista lisää varmasti halukkuutta oikeanlai-
seen lupamenettelyyn ja sitä kautta alueen autenttisuutta parantaviin korjauksiin ja muutoksiin.
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Hiirosentien vehreyttä kesäkuussa 2015. Osissa karjasiltaa vehreys on läpi kesän niin runsata, että
montaakaan rakennusta ei voi nähdä yhdestä katselupisteestä.

9 Yhteistä omaisuutta
Maailma muuttuu ja erilaiset arvomaailmat kehittyvät omiin suuntiinsa. Myös kaupunki on muut-
tuva organismi joka uudistuu koko ajan. Ei ole tarkoituksenmukaista estää muutosta museo-
imalla tai liiallisilla rajoituksilla. Elämä ja asuminen saa, ja sen pitääkin olla osana rakennuksia ja 
asuinympäristöä. Ei ole kuitenkaan oikein antaa Karjasillan kaltaisen, harvinaisen kokonaisena 
säilyneen, omaa aikakauttaan edustavan viehättävän alueen antaa nakertua pala palalta joksikin 
aivan muuksi. Hiljalleen näin tapahtuu, jos emme pidä alueen kehityksestä huolta. Asukkaiden 
olisi tärkeää huomata, että vanhat rakennukset voivat säilyttää nykypäivänäkin sitä arvomaail-
maa, joka niiden rakentamisajankohtana oli, ja silti täyttää modernin asumisen vaatimukset. Rak-
ennukset ja koko asuinalue muuttuu asukkaiden ja heidän tarpeidensa mukaan ajan kuluessa. 
Muutoksista huolimatta asukkaiden olisi yhteistyössä suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa 
turvattava rakennusten arvojen säilyminen. Asukkaat ovat arvojen säilymisessä avainasemassa. 
Onkin tärkeää, että kaikki tarpeellinen tieto asuinalueesta, sen mahdollisuuksista ja rakentamis-
een liittyvistä määräyksistä ja rajoitteista mutta myös mahdollisista remontin taloudellisista 
kompensaatioista olisi kaikilla käytettävissä.

Nykyisin jälleenrakennuskauden talojen ja koko alueen suurimpana uhkana ovat rakennuksen 
alkuperäisestä arkkitehtuurista piittaamattomat korjaukset ja muutokset. Karjasillalla suoritetut 
korjaukset ovat heikentäneet osin alueen alkuperäisyyttä ja identiteettiä. Muutoksia ja kor-
jauksia on tehty harkitsemattomasti, vallitsevalle ajankohdalle tyypillisin ratkaisuin ja monissa 
tapauksissa ilman viranomaiskonsultaatiota tai rakennuslupaa.  Kyse on voinut olla tietämät-
tömyydestä tai vain asukkaan itsekkäästä halusta muuttaa rakennusta mielikuvansa mukaiseksi. 
Alueen identiteettiä ei osata tai haluta nähdä. Muutoksissa on kyse tietoisista arvovalinnoista, 
joita ei kannata tehdä heikoin perustein. Muutostöiden jälkeen vähintäänkin rakennuksen rak-
entamisajankohta ja tyyppi olisi vielä oltava tunnistettavissa. Pitää tiedostaa, että kaikki tehdyt 
korjaukset ja muutokset vaikuttavat aina kokonaisuuteen, katunäkymään, alueen identiteettiin 
ja talon arvoon. Vaikka uutuudet, muotivirtaukset ja modernit mukavuudet houkuttelevatkin, 
vanhasta ei pitäisi yrittää tehdä uutta.(Hirvaskoski & Soikkeli, 2003, 42)

39.



Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta.
OULUN YL IOP ISTO |  ARKKITEHTUURIN T IEDEKUNTA |  ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA  KORJAUSSUUNNITTELU, D IPLOMITYÖ       30 . 09 .2015

Risto Immonen k-84 

10 Yhteenveto
Karjasillan jälleenrakennuskauden pientaloalueen ehdottomasti tärkeimmäksi tekijäksi sen iden-
titeetin, omaleimaisuuden ja kokonaisuuden kannalta nousevat katunäkymät. Kaikki rakennukset 
vaikuttavat omalta osaltaan näihin katunäkymiin. Rakennukset myös itsessään edustavat omaa 
rakentamisaikakauttaan ja koko alueen kannalta olisi hyvä, jos rakennusten tulevissa korjauk-
sissa pystyttäisiin säilyttämään mahdollisimman paljon jälleenrakennuskauden piirteitä. Onneksi 
myös jo tehtyjä, tyylillisesti vieraita korjauksia voidaan osittain palauttaa jälleenrakennuskauden 
alkuperäisen tyylin mukaisiksi. Tyylillisesti oikein tehty ja palauttava korjaaminen pitää tehdä tu-
levaisuudessa mahdolliseksi niin taloudellisesti, tiedollisesti kuin asenteidenkin tasolla.

Tarpeeksi tiukoilla asemakaavamääräyksillä ja jälleenrakennuskauden rakennukselle oikein, ai-
kakauden tyylin mukaisesti tehtyä korjausta taloudellisesti tukemalla saadaan aikaiseksi yhteis-
vaikutus, joka tekee korjaamisen aina kannattavammaksi kuin tahallisen tuhoamisen.  Kunnalli-
sessa asioimisessa voisi lisäksi olla porkkanana maksuton asiointi rakennusviranomaisten kanssa 
(sisältää rakennuslupakäsittelyn ja mahdolliset katselmukset), mikäli korjaustyöt tehdään virano-
maisten ohjeiden mukaan oikein vähintäänkin kaavan edellyttämällä tasolla. Lisäksi väärin, tai ol-
evaa rakennuskantaa tuhoavalla tavalla tehdyistä korjaustöistä, pitäisi sanktioiden olla tarpeeksi 
tuntuvia.

Tietoa tulee olla tarpeeksi ja sitä pitää myös aktiivisesti jakaa kulttuurihistoriallisesti arvokkai 
den alueiden asukkaille. Karjasillan jokaisen asukkaan olisi hyvä tietää alueen historiasta, jälleen-
rakennuskauden rakennuksista ja niiden tyylin mukaisista piirteistä ja niihin liittyvistä kulttuuri-
historiallisista arvoista. Esimerkiksi jokaiselle asukkaalle jaettava Karjasilta-kirja voisi motivoida 
asukkaita jälleenrakennuskauden piirteitä säilyttävään korjaukseen. Karjasilta-kirja voisi sisältää 
alueen historiikin, tietoa jälleenrakennuskauden taloista ja niiden kunnossapitämisestä. Tavoit-
teena olisi alueen arvostuksen nosto rakennussuojelullisesta näkökulmasta. Lisäksi tulisi olla 
saatavilla talotyyppikohtaiset rakennustapaohjeet palauttavaa korjaamista helpottamaan.

Tieto ja motivaatiokaan eivät välttämättä riitä. Kohteeseen tyylillisesti oikein tehty tai palauttava 
korjaustyö on aina myös rahakysymys. Tavalla tai toisella olisi varmistettava, että oikein tehty 
korjaaminen ei maksaisi enempää kuin vääräkään. Esimerkiksi ikkunoiden teettäminen alkuper-
äisten mukaisesti puusepällä on kalliimpaa kuin tehdasvalmisteiset standardi-ikkunat tai tiilikatto 
on kalliimpi kuin jälleenrakennuskaudelle vieras ja rakennusten tyyliin sopimaton tiiliprofiilipel-
tikatto. Jollakin kunnan tai valtion rahoitusmekanismilla on kompensoitava tämä hintaero. Vain 
näin voidaan tietoa lisäämällä todella motivoida asukkaat oikeanlaiseen alueen kulttuurihistorial-
lista perintöä kunnioittavaan ja säilyttävään korjaustapaan.

Alueen arvostus, sijainnin lisäksi, on ehkä kaikkein suurin kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä 
verrattaessa vastaavia kohteita keskenään. Sijainti on Karjasillalla hyvä. Alueen arvostukseen ja 
arvoon voi jokainen asukas vaikuttaa osaltaan. Kiinteistön arvon säilyminen tai mahdollinen kas-
vaminen todennäköisesti motivoi asukkaita pitämään omaisuudestaan huolta kulttuurihistorial-
lisia arvoja kunnioittaen, jos asia vain näin tiedostetaan.

40.

Voidaan olettaa, että näinä tiukkoina aikoina ei riitä tarpeeksi taloudellisia resursseja kultturi-
historiallisesti arvokkaiden alueiden tai kohteiden suojeluun.  Ajat ja arvot kuitenkin muut-
tuvat ja menetettyä ei saa takaisin. Siksi tulisi Karjasillan pientaloalueen ja koko jälleenraken-
nuskauden alueen suojeluun suhtautua ajattoman viileällä tavalla. Haluammeko tehdä asioille 
jotakin kun vielä voimme, vai onko Karjasilta olemassa tulevaisuudessa vain valokuvissa ja 
muistoissa esimerkkinä jälleenrakennuskauden upeana, mutta menetettynä alueena.

Mielestäni emme voi luovuttaa, vaan käyttää kaikki käytettävissä oleva keinovalikoima alueen 
suojelun ja säilyttämiseen.  Tämä tarkoittaa myös taloudellisia panostuksia mikäli haluamme 
suojelussa todellisia tuloksia.

Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalojen suojelun keinovalikoima kiteytettynä:

1.  Asukkaiden motivointi.

2.  Tiedon ja ohjauksen lisääminen ja oikea kohdentaminen.

3. Tarpeeksi tiukat ja yksityiskohtaiset asemakaavamääräykset.

4. Tarkat ja ajankuvaa kunnioittavat korjaustapaohjeet, mielellään talotyyppikohtaiset ohjeet.

5. Jälleenrakennuskauden piirteitä säilyttävän  ja palauttavan korjaamisen mahdollistaminen  
taloudellisilla kompensaatiolla.

6. Tutkimus ja siitä saatavat tulokset.

Jälkisanat
Karjasillan viihtyisä jälleenrakennuskauden pientaloalue on muistutus meille, kuinka niuk-
kuudenkin aikana saatiin aikaiseksi jotain kaunista ja kestävää. Se on osoitus suomalaisen 
suunnittelun ja rakentamisen vahvasta perinnöstä. Tämän upean alueen vaaliminen ja 
suojeleminen kaikin käytettävissä olevin keinoin on tärkeää, että myös jälkipolvet saisivat 
nauttia siitä mahdollisimman aitona ja autenttisena elämyksenä.
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Katunäkymä Kaukovainionkadulta kesäkuussa 2015. Kun rakennuksien harjat ovat kohtisuorassa katuun nähden, niiden erot materiaalien, värien ja kiiltoasteen suhteen toisistaan korostuvat.
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Kuvasovitettu näkymä Kaukovainionkadulta. Kun talojen katemateriaali on sama (tässä tiilikatto), rakennusten yhtenäisyys toisiinsa paranee, vaikka julkisivujen materiaalit vaihtelevatkin.
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Näkymä nokelantieltä. Etummainen talo on tyyppiesimerkki, miten rakennusta voidaan muuttaa jälleenrakennuskauden tyylille vieraasti. Katemateriaali, kenttälaudoitus, räikeä julkisivuväri, tummat rännit ja 
syöksytorvet, ikkunoiden koristelistoitukset ja vielä oman tyylinen muista poikkeava aita. katukuvassa häiritsee myös kaikkien näkyvissä olevien rakennusten erilaiset katemateriaalit.
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Kuvasovitettu näkymä nokelantieltä. Etummainen talo on palautettu jälleenrakennuskauden tyylille mukaiseksi väräreiltää ja katemateriaaleiltaan. Katukuvaa on rauhoitettu yhtenäisellä katemateriaalilla ja 
aitatyypillä.
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Työssäni on ollut ohjaajana Anu Soikkeli ja toisena ohjaajana Anna-Maija Ylimaula.
Suuret kiitokset heille arvokkaasta avusta.
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Lähteet ja kirjallisuus:
Hirvaskoski, Kaisa & Soikkeli, Anu 2003: Karjasillan muutosprosessi. Korjausten vaikutus al-
ueen yhtenäisyyteen ja identiteettiin. Tapauskohtaisena kohteena Karjasillan Routuntie. Oulun 
kaupunkisuunnittelu sarja B 40.

Karjasilta, Rakennetun ympäristön inventointi 2014. Oulun kaupunkisuunnittelu sarja A 218.

Architecture and urban planning, Scientific proceedings of Riga techical university, Riga, 2009

Rakennusperintö ja paikallisuus. Artikkeleita. 2000. TTKK

Laukkonen, Veikko: Jälleenrakennusvuosien pientalo Suomessa

Särkinen, Åke W., 2005: Jälleenrakennusajan pientalo

Helamaa, Erkki, 1983: 40-luku - korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen

Jälleenrakennuksen perintö Lapissa, 2004. Lapin rakennusperinne ry

Soikkeli, Anu, 2014: Arkkitehti ja yhteiskunta – Erkki Koiso-Kanttilan (1914-2006) ura funktion-
alismista rationalismiin

Oulu-lehti, 20. toukokuuta 2015

Anna-Maija Ylimaula 2015: Luentomoniste, Integroitu Rakennussuojelu

Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma

45.


