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tiiviStelmä

Diplomityössäni tutkin suomalaista suojelukaavoitusta ja esitän ratkai-
sumallin Karjasillan pientaloalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säi-
lyttämiseen. Karjasilta on pääosin vuosina 1940 – 59 rakennettu jälleen-
rakennuskauden asuinalue Oulussa.

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee suomalais-
ta suojelukaavoitusta yleisesti. Kerron rakennussuojelun historiasta ja 
kuinka suojelukaavoitus on 1960-luvulta lähtien kehittynyt tärkeimmäk-
si kulttuurihistoriallisten alueiden suojeluvälineeksi. Esittelen suojelu-
asemakaavan suomalaisessa maankäytön suunnittelujärjestelmässä 
ja käyn läpi suojelukaavojen tärkeimmät keinot. Analysoin kaksi uutta 
suomalaista suojelukaavaa ja kokoan yhteen pientaloalueiden suojelu-
kaavojen tärkeimmät kysymykset. Lopuksi arvioin suojelukaavan riittä-
vyyttä suojelun toteutumisessa.

Työn ensimmäisen osan johtopäätöksenä totean, että suojeluasema-
kaava on nykyään tärkein kulttuurihistoriallisten alueitten suojelukeino, 
mutta järjestelmässä on myös monia puutteita. Moni säilymisen kan-
nalta olennainen asia jää suojelukaavan ulottumattomiin ja asukkaiden 
rooli kaavoituksessa on liian pieni suhteessa heidän vaikutukseensa 
suojelun toteutumisessa.

Teoreettisen taustan ja sieltä nousseiden kysymysten pohjalta teen 
työn toisessa osassa suojelusuunnitelman Karjasillalle. Suunnitelman 
tavoitteena on Karjasillan yhtenäisyyden säilyttäminen sekä alueen säi-
lyminen asuttavana, vetovoimaisena ja viihtyisänä sekä suojelun tasa-
puolisuus asukkaille.

Suunnitelman taustaksi esittelen alueen historian ja teen analyysin 
säilymiseen vaikuttavista tekijöistä. Karjasilta on suosittu asuinalue 
keskustan kupeessa. Vuoden 1980 asemakaavamuutoksessa tonteille 
annettiin reilusti lisää rakennusoikeutta, mutta katunäkymiä haluttiin 
säilyttää ennallaan. Kaavan vaikutus näkyy ympäristössä selvästi. Kar-
jasillan säilymisen kannalta kriittisiä pisteitä ovat rakennusten laajen-
taminen, julkisivumuutokset, pihojen rakentaminen ja päärakennusten 
purkaminen. 

Analyysin ja Karjasillan arvojen pohjalta teen suojelusuunnitelman. Se 
sisältää sekä suunnitelman suojeluprosessista että rakennustapaoh-
jeet, ehdotuksen suojelun sisällöstä.

Karjasillan säilyttämiseen tarvitaan suojelukaava. Kaava pitää kuitenkin 
tehdä tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Suojeluproses-
sia uudistetaan, jotta asukkaiden ja virkamiesten keskusteluyhteys pa-
ranee. Ehdotan, että asemakaavan laatimisjärjestystä muutetaan niin, 
että kaavaprosessi aloitetaan rakennustapaohjeista käytävällä keskus-
telulla ja vasta tämän jälkeen tehdään kaavaluonnos. Rakennuslupapro-
sessia uudistetaan niin, että rakennusvalvoja ja asiakas keskustelevat 
rakennuksen muutostarpeista jo ennen suunnitelmien laatimista ja ra-
kennusluvan hakemista.

Suojelun täytyy perustua siihen mitä on säilynyt. Alueen yhtenäisyy-
den säilyttämiseksi kaikki jälleenrakennuskauden päärakennukset 
suojellaan. Tontit jaetaan vyöhykkeisiin: etupiha ja päärakennus ovat 
säilytettävää vyöhykettä ja pihan puolella on laajennuksen ja pihara-
kennusten vyöhykkeet. Rakennusten laajentaminen ja piharakennusten 
rakentaminen on edelleen mahdollista, mutta rakentamista säädellään 
niin, että uudet rakennukset sopeutuvat tarpeeksi pieninä miljööseen 
eivätkä hallitse katunäkymiä. Päärakennusten jälleenrakennuskauden 
arkkitehtuuri säilytetään tai korjauksissa palautetaan lähemmäs alku-
peräistä asua. Suunnitelmani toteutuessa Karjasillalla jälleenrakennus-
kauden arkkitehtuuri säilyisi, mutta myös alueen kerroksellisuus tulisi 
lisääntymään.

Diplomityöni tulee Oulun yliopistoon arkkitehtuurin tiedekuntaan ja 
Oulun kaupungille asemakaavoitukseen. Suunnitelmani ei suoraan lii-
ty viralliseen asemakaavamuutokseen, mutta työn antia voi hyödyntää 
asemakaavan laatimisessa. Työn taustalla on Oulun kaupungille yhdes-
sä Laura Backmanin ja Veera Sanaksenahon kanssa tekemäni Karjasillan 
rakennetun ympäristön inventointi. Diplomityön Karjasiltaa koskevat 
tiedot pohjautuvat inventointiin.



Author   Venla Leppänen

Title of Thesis  Will Karjasilta neighborhood be preserved? 
   - Possibilities of protective town planning, an analyze of the area and a solution for preserving.

Date   24.5.2016

Number of Pages  110 + 6

Degree Programme Master of Science in Architecture

Type of Thesis  Master’s Thesis

Thesis Supervisor  Anu Soikkeli

Thesis Advisor  Kari Nykänen



abStract

In my master’s thesis I study Finnish town planning as a method for 
building protection and present a solution for preserving the cultural 
historical values of the Karjasilta neighborhood. The Karjasilta area is a 
reconstruction period area in the city of Oulu. The building in the area 
are originally build between 1940 and 1959. 

This work is divided in two parts. The first part covers Finnish town 
planning and building protection. I discuss the building protection his-
tory and how the town planning has developed from the 1960’s to be 
the most important building protection tool used these days. I present 
the Finnish land use planning system and go through the main meth-
odologies in town planning for building protection. Finally, the present 
methods used in town planning for building protection are evaluated.

For the first part of this work, I conclude that the present town planning 
system for building protection is the main method for protecting his-
torically and culturally valuable areas but it is inadequate and only part 
applicable. Through town planning one cannot affect all the aspects of 
preservation of buildings and the role of the residents in the protection 
process is too small in relation to their importance in building preserva-
tion.

In the second part of this work I present a solution for preserving the 
Karjasilta neighborhood based on theoretical background. The plan 
aims for preserving the uniformity of the area and keeping it livable, 
attractive, and comfortable. Moreover the plan is intended to be equal 
to all residents of the area. 

For the plan background I go through the history of the area and ana-
lyze the factors affecting the preservations. Karjasilta neighborhood is 
a popular residential area near the city center. The previous version of 
the town plan is from 1980’s. The plan increased the permitted building 
volume of each lot but preserved the street view in the appearance of 
reconstruction period. The influence of 1980 town plan is clearly visible 
in the neighborhood: there are several different types of enlargements 
and changes in facades but the streetscape has remained. From the 
preservation point of view the important points are building enlarge-

ments, facade changes, backyard buildings, and demolition of main 
buildings. 

My plan includes, a proposition on the protection process and a build-
ing instructions. For the preservation of Karjasilta neighborhood, a pro-
tective town plan is needed. The town plan needs to be done in close 
co-operation with the residents. I propose that the process of protec-
tive town plan is improved so that stakeholders, officials and the resi-
dents, are brought together throughout the process. The town planning 
process begins with a discussion on building instructions concerning 
the preservation. After that an official town plan draft is done. Building 
licensing process is revised so that the customer and the supervision of 
building discuss the need for changes in the building before the official 
building license. 

All the main buildings in Karjasilta neighborhood are protected. The 
lots are divided internally into different areas: Facade side is preserved 
in the appearance of reconstruction period, the space behind the main 
building is reserved for enlargements and backyard buildings. The scale 
of new buildings is regulated so that the values of milieu are preserved. 

When the plan would be implemented, the reconstruction period archi-
tecture would be preserved but also new buildings would be allowed to 
some degree.

My master’s thesis is done in the University of Oulu and for City plan-
ning of Oulu. This work continues the work done previously with Laura 
Backman and Veera Sanaksenaho where the Karjasilta neighborhood 
was inventoried.
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johdanto

Diplomityöni tavoitteena on löytää ratkaisumalli Oulun Karjasillan pien-
taloalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi. Tutkimusky-
symys on: miten Karjasillan arvot voisivat säilyä tulevaisuuteen?

Ymmärtääkseni suojelun keinovalikoimaa, työn ensimmäisessä osassa 
käsittelen kulttuurihistoriallisten alueiden suojelun historiaa Suomessa, 
asemakaavan mahdollisuuksia rakennussuojelussa sekä tutkin muuta-
mia Suomessa tehtyjä suojelukaavoja. Etsin vastausta kysymykseen: mi-
ten asemakaavalla voidaan turvata kulttuurihistoriallisten arvojen säi-
lyminen? Haluan myös ymmärtää, millaisia arvoja ja ristiriitoja sinänsä 
teknisiltä vaikuttavien suojelukaavojen taustalta löytyy ja miten ajattelu 
alueiden suojelusta on kehittynyt.

Työn toinen osa on soveltava. Suunnittelualueena on Karjasillan asuin-
alue Oulussa. Karjasilta on yksi maamme laajimmista jälleenrakennus-
kauden asuinalueista. Se kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin. Asemakaava alueella on vuodelta 
1980, eikä se turvaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Analy-
soin Karjasillan säilymisen edellytyksiä ja esitän alueen inventointiin ja 
arvoihin pohjautuen ratkaisumallin, miten arvot voisivat säilyä tulevai-
suuteen. 

Diplomityöni tilaaja on Oulun kaupungin asemakaavoitus. Työn lähtö-
kohtana on todellinen suunnittelutilanne ja tuloksia voi hyödyntää Kar-
jasillan suojelussa. Työni ei ole kuitenkaan osa virallista asemakaava-
prosessia, vaan henkilökohtainen näkemykseni mitä Karjasillan suojelu 
voisi tarkoittaa ja millainen suojeluprosessi tukisi säilymistä parhaiten.

asukkaathistoria

rakennus-
suojelun 

arvot

suojelun
historia

suojelu-
asema-
kaava

 muutos-
paineet

riittääkö suojelukaava?

Karjasilta

    SuojeluSuunnitelma karjaSillalle

Kuva 1. Diplomityön rakenne. Ensimmäisessä osassa 
käsittelen yleisesti kulttuurihistoriallisten alueiden 
suojelua ja tarkennan asemakaavalla suojelun mah-
dollisuuksiin. Teoriaosuuden tietopohjan perusteella 
analysoin Karjasillan säilymisen edellytyksiä ja lopuksi 
esitän suojelusuunnitelman Karjasillan arvojen säilyt-
tämiseksi.
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oSa 1: Suomalainen SuojelukaavoituS

1. Miksi suojellaan?

2. Alueiden suojelun historia

3. Suojeluasemakaava

4. Riittääkö suojelukaava?

Kuva 2. Ote Tampereen Kissanmaan suojelukaavasta.

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVAHYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

Elina Karppinen
va. asemakaavapäällikkö

9.11.2015

25.5.2015

KV hyv.

Pvm. 25.5.2015

Asemakaavakartta nro 8186

Elina Erkkilä

KATARIINA KORTE

Piirtäjä EH

Tark. pvm. 9.11.2015

Suunnittelija

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan
tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. kiinteistöinsinööri

KISSANMAA

UUSIKYLÄ

KAUPPI

UUSIKYLÄ

KAUPPI

KISSANMAA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään.
Rakennettu ympäristö muodostaa kulttuurihistoriallisesti,
rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan
kokonaisuuden, jonka merkittävyys perustuu yhtenäisyyden
säilymiseen ja tyylinmukaiseen kokonaisvaikutelmaan.
Asuinrakennuksia ei saa purkaa.

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen ja paritalojen korttelialue, jolla rakennettu ympäristö
säilytetään. Rakennettu ympäristö muodostaa kulttuurihistoriallisesti,
rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan
kokonaisuuden, jonka merkittävyys perustuu yhtenäisyyden
säilymiseen ja tyylinmukaiseen kokonaisvaikutelmaan.
Asuinrakennuksia ei saa purkaa.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla rakennettu
ympäristö säilytetään. Rakennettu ympäristö muodostaa
kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokkaan kokonaisuuden, jonka merkittävyys perustuu
yhtenäisyyden säilymiseen ja tyylinmukaiseen kokonaisvaikutelmaan.
Asuin-, liike- ja toimistorakennuksia ei saa purkaa.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-
kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan
taloustilaksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerrok-
sessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän
kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Kattokaltevuus. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.

Rakennusala.

Kioskin rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa alueen omaan käyttöön tar-
koitettuja saunarakennuksia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Istutettava alueen osa.

Tori.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontil-
le ajo on sallittu.

Maanalainen johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Säilytettävä pihaympäristö. Pihan kunnostaminen tulee suorittaa
ottaen huomioon alueen käyttö ja luonne kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan ympäristön osana.

Alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien
turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan liito-oravalle
suotuisaa puustoa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.
Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

YLEISET ALUEET
Puisto- ja katualueiden hoitoa ja uudistamista suunniteltaessa on otettava huomioon
niiden luonne osana kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokasta kaupunginosakokonaisuutta. Alueen pää- ja sivukatujen
hierarkia on säilytettävä. Katualueille tehtävät kunnostus- ja uudistustyöt eivät saa
heikentää alueisiin rajautuvien pensasaitojen säilymisedellytyksiä.

KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT
Korttelialueilla, joilla rakennettu ympäristö säilytetään, asuinrakennuksen sekä asuin-,
liike- ja toimistorakennuksen korjaus- ja muutostöiden on oltava rakennuksen
alkuperäiseen tyyliin ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuksen pääikkunoissa on
säilytettävä alkuperäinen ikkunatyyppi pielilistoineen. Rakennuksen vesikate, räystäät ja
ulkoverhous on säilytettävä alkuperäisen kaltaisena.

LAAJENTAMINEN
Korttelialueilla, joilla rakennettu ympäristö säilytetään, saa:

- muuttaa rakennuksen vaipan sisäisiä, kerrosalaan kuulumattomia tiloja kerrosalaan
laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin
kerrosalasta tai kerrosluvusta

- laajentaa erillispientaloa rakennusoikeuden puitteissa harjansuuntaisesti rakennusalan
niin salliessa

RAKENNUKSEN KOROTTAMINEN
Asuinrakennuksen merkittävä korottaminen on kielletty lukuunottamatta kortteleissa
849 ja 866-872 kerrosluvun puitteissa.

UUDISRAKENTAMINEN
Uuden rakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja sen liittymiseen kaupunginosan
rakennusperinteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suojeltu rakennus määrittää
lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen, kattomuodon ja
julkisivumateriaalin.

TALOUSRAKENNUS
Talousrakennuksen tulee olla pohjamuodoltaan suorakaide ja katon harja pitkän sivun
suuntainen. Katonharjan korkeimman kohdan maksimikorkeus on 4 m. Kattomuoto on
harjakatto ja kattokaltevuus alle 20°. A-29/s ja AL-33/s kortteleissa talousrakennuksen
saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, vähintään 8 metrin etäisyydelle naapuritalosta.
Mikäli tontin talousrakennuksen rakennusoikeus on yli 60 k-m², saa yksittäisen
talousrakennuksen ala olla enintään 60 k-m².
AO- ja AO-3/s -kortteleissa talousrakennukseen voi liittää autokatoksen vain, kun
talousrakennus on tontin takaosassa. Autokatos saa olla tontilla yhden auton katos.
Autotallin voi korvata yhden auton katoksella. Mikäli talousrakennuksessa on enintään
yksi autopaikka, rakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 4 metriä.
Asuinrakennuksen rakennusoikeutta ei saa käyttää talousrakennuksen rakentamiseen.

AUTOPAIKAT

AO-, AO-3/s ja A-29/s- korttelialueeseen kuuluvilta tonteilta on osoitettava vähintään 1
autopaikka yhtä asuntoa kohti. AL- korttelialueeseen kuuluvilta tonteilta on osoitettava
vähintään 1 autopaikka (80) asuin-, liike- ja toimistotilan kerrosneliömetriä kohti.

PIHOJEN RAKENTEET

Kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokkaita rakennelmia kuten tonttien portaita,
pengerryksiä, muureja, portteja tms. ei saa hävittää tai tyylillisesti turmella. Korjaus- ja
muutostöiden yhteydessä on pyrittävä korjaamaan entistäen.

AITAAMINEN

AO- ja AO-3/s -korttelialueilla tontit on katua vasten aidattava leikattavalla pensasaidalla
(orapihlaja).

KATTOIKKUNAT

Katon lappeisiin saa tehdä vain lapeikkunoita

SISÄÄNKÄYNNIT

AO- ja AO-3/s-korttelissa kuistien ja katosten syvyys saa olla enintään 3 m ja leveys
enintään 5 m. Kuistien ja katosten yhteenlaskettu pinta-ala katoksineen saa olla yhteensä
korkeintaan 18 m².

PARVEKKEET

Rakennuksiin saa rakentaa vain ilmeeltään kevyitä ulokeparvekkeita. Parveketta ei saa
kattaa. Parvekkeen syvyys saa olla enintään 1,5 m ja leveys enintään 3 m.

MATERIAALIT JA VÄRIT

854-4-tontilla julkisivun käsittely tulee säilyttää nykyisenkaltaisena. Muilla tonteilla
julkisivuverhouksena tulee käyttää peittomaalattua, pystysuuntaista
peiterimalaudoitusta tai rappausta. Vaakalimilaudoitusta voi käyttää, mikäli se on talon
alkuperäinen verhoustapa. Asuinrakennuksen katteena on käytettävä punaista tiiltä,
paitsi tonteilla 854-4 ja 864-1. Talousrakennuksen katteena on käytettävä tiiltä tai huopaa.
Ikkunat ja julkisivun listoitukset on maalattava muuta julkisivua vaaleammiksi tai
valkoisiksi. Sokkelin tulee olla muuta julkisivua tummempi.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa sivuasunnon.

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjeellinen talousrakennuksen rakennusala.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suu-
ren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huolto-
ajo on sallittu.

Ohjeellinen pallokenttä.

Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä alue. Alueen kaupunkikuvan kannalta merkit-
tävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa
olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota alueen rakennustaiteellis-
ten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen.

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun
osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa
ullakkoa.

Ohjeellinen alueen osa, joka on rakennettava ja istutettava
viihtyisäksi ulko-oleskelualueeksi.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta
tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että
rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan
kannalta merkittävä luonne säilyy.
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TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA SEURAAVAT TONTTIJAOT NRO:T:

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: KISSANMAA (133)

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

KAUPUNKIMITTAUSKAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN /

T
ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: KISSANMAA (133)
Korttelit nro: 849 / 1-9, 851/ 2, 6-8, 852, 853 / 9, 854 / 4-9, 855 / 2-12,

Katu- ja virkistysaluetta.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

856, 857, 858, 859, 860, 861, 863 / 1-3, 5-11, 864,
866, 867, 868, 869 / 1-8, 870, 871 ja 872

Korttelit nro: 849 osa, 851 osa, 852, 853 osa, 854 osa, 855 osa, 856,

Katu- ja virkistysaluetta.

857, 858, 859, 860, 861, 863 osa, 864, 866, 867, 868,
869 osa, 870, 871 ja 872

POISTETTAVA ASEMAKAAVAKARTTA.

MUUTETAAN 13.12.1957 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1046,
MUUTETAAN 5.4.1961 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1587,
MUUTETAAN 4.10.1962 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1848
MUUTETAAN 12.1.1977 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5141,
MUUTETAAN 24.6.1991 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7055,
MUUTETAAN 22.3.1994 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7255,
MUUTETAAN 18.2.1999 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7477,
MUUTETAAN 8.8.2001 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7715.

MUUTETAAN 18.12.1952 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 332.
MUUTETAAN 11.8.1954 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 534,
MUUTETAAN 30.9.1954 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 408,
MUUTETAAN 28.7.1956 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 795,
MUUTETAAN 4.12.1957 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 1011,

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENÄ.

440, 441, 444, 445, 446, 448, 449 / 4.12.1951
435, 439, 442, 443 / 9.1.1952
436 / 24.1.1952
437 / 20.8.1952
1160 / 18.9.1954
1116 / 30.9.1954
1194 / 20.12.1954

1187 / 21.2.1955
1219 / 17.3.1955
1241 / 1.7.1955
1484 / 18.9.1957
1516 / 27.9.1957
1435 / 9.3.1957
4335, 4336 / 11.7.1977
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1. mikSi Suojellaan?

On oikeastaan aika mielenkiintoista, että ihmiset tuntevat tarvetta säi-
lyttää vanhoja paikkoja ja rakennuksia. jotain tärkeää niihin on sitoutu-
nut. Onko se sitten tunne historian jatkumosta, vuosikymmenten saa-
tossa harmonisiksi muokkautuneiden paikkojen miellyttävyys vai osa 
kokijan identiteettiä ja hyvinvoinnin lähde?

Vanhan säilyttäminen on nähty niin tärkeänä, että sitä varten on luotu 
myös julkisen vallan järjestelmiä. Niitä tarvitaan silloin, kun vanha ja ar-
vokkaaksi koettu ympäristö on jollain tasolla uhattuna, eikä arkielämän 
toiminta enää riitä niitä säilyttämään.

Kulttuuriympäristöjen suojelu ei perustu absoluuttisiin faktoihin, vaan 
arvoihin. Rakennettu ympäristö on toki olemassa fyysisenä todellisuu-
tena, mutta kun ympäristöstä päätetään säilyttää jotain, kyseessä on 
arvovalinta. 

Arvopohjaisuus tarkoittaa myös suojelun ristiriitaisuutta. Kuka määri-
telee mikä on suojelun arvoista? Samaan ympäristöön kohdistuu aina 
monia erilaisia tavoitteita. Usein suojelun kohde on samalla kertaa 
jonkun koti ja omaisuutta sekä toisaalta yhteistä kulttuuriperintöä. jos 
yksityiset ja yhteiset tavoitteet eivät kohtaa, kumpi voittaa? Suomessa 
rakennussuojelu on kirjattu lakiin, mutta onko pelkkä laki riittävä perus-
te suojelulle?

Rakennussuojelun filosofinen pohja ei ole lainkaan yksiselitteinen. 
Työssäni en yritä etsiä suojelulle aukotonta perustetta, vaan pidän 
työni lähtöoletuksena sitä, että kulttuurihistorialliset arvot ovat tärkeitä 
ja säilyttämisen arvoisia. Samalla kuitenkin tiedostan aiheen ristiriitai-
suuden ja yritän ymmärtää millaisia valtarakenteita ja arvoristiriitoja 
suojelukysymyksiin liittyy.
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rostava rakennussuojelu syntyi 1800-luvun Euroopassa. Ensimmäiset 
eurooppalaiset rakennussuojelulait säädettiin 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alussa.2 Vanhojen rakennusten suojelemisen aate levisi 
myös Suomeen.

Rakennussuojelu keskittyi aluksi yksittäisten merkkirakennusten säilyt-
tämiseen. Miljöökokonaisuuksia ei erityisesti vaalittu, vaan huomiota 
kiinnitettiin historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviin mo-
numentteihin.3 Kiinnostusta suomalaisten omaa rakennuskulttuuria 
kohtaan kyllä oli, mistä kertoo mm. vuonna 1870 perustettu Suomen 
Muinaismuistoyhdistys. Museoviraston edeltäjä Muinaistieteellinen 
toimikunta taas perustettiin vuonna 1884.4 Toimikunnan tehtävänä oli 
huolehtia, että kirkkoja ja muita merkittäviä rakennuksia korjattaessa 
vanha tekotapa säilyisi ja jäännöksiä vanhemmilta ajoilta ei hävitettäi-
si. Rakennussuojelun keskiössä olivat keskiaikaiset kivikirkot ja -linnat. 
1700-luvun rakennuskantaa ei vielä 1800-luvun lopussa pidetty suo-
jelemisen arvoisena.5 Kansanomaisen rakennuskulttuurin arvo alettiin 
tiedostaa 1900-luvun alussa. Tästä kertoo mm. Turun Luostarinmäen ja 
Helsingin Seurasaaren ulkomuseoiden perustaminen.6 Kyseessä ei ollut 
kuitenkaan ihmisten elinympäristöjen suojelu, vaan yksittäisten muse-
aalisesti arvokkaiden kohteiden säilyttäminen.

Suomalaiset kaupungit olivat 1900-luvulle asti pitkälti puukaupunkeja. 
Kaupunkien luonteeseen kuului jatkuva palovaara. Esimerkiksi Oulussa 
kaupunkipaloja oli vuosien 1655–1916 välillä 10 kertaa. Vanhaa kau-
punkirakennetta ei pyritty säilyttämään, vaan uudelleenkaavoituksilla 
yritettiin parantaa paloturvallisuutta ja lisätä kaupungin edustavuut-
ta.7 Vallitseva rakennustapa kuitenkin ohjasi ympäristöjen säilymiseen, 
vaikka tietoista rakennus- tai miljöösuojelua ei harrastettu.

2 Laurila 1982, s. 4-5
3 Koponen 2001, s. 31
4 Mattinen 1985, s. 12
5 Laurila 1982, s. 7
6 Laurila 1982, s. 8-9
7 Suikkari 2007, s. 41-45 ja 79-87

Rakennussuojelun historia on Suomessa verrattain lyhyt ja aluekokonai-
suuksien suojelu vielä lyhyempi. Katsaus suojelun historiaan osoittaa 
myös, kuinka aikasidonnaisia suojeltavat arvot ovat. Ajatus siitä mikä 
on säilyttämisen arvoista, on jatkuvassa muutoksessa. On suorastaan 
hämmentävää, kuinka uusi ja upea arkkitehtuuri muuttuu vanhaksi, 
rumaksi ja huonoksi syntyäkseen kohta taas uudelleen kulttuurihisto-
riallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana arkkitehtuurina. Näin on 
käynyt niin keskiajan kirkoille kuin uusrenessanssin kaupunkitaloille, jäl-
leenrakennuskauden rintamamiestaloille ja viimeisimpänä 1970-luvun 
lähiörakentamiselle. Tässä historiaa käsittelevässä osuudessa keskityn 
alueiden suojelun historiaan ja jätän yksittäisten rakennusten suojelun 
ja restauroinnin käsittelyn viittausten tasolle.

Rakennussuojelun historian voi karkeasti jakaa kahteen aikakau-
teen; ennen 1960-lukua vallinneeseen monumenttien suojeluun ja 
1960-luvun jälkeiseen rakennusten ja miljöiden asemakaavalliseen 
suojeluun.1 Muutos kertoo myös rakennuskulttuurin muuttumisesta; 
ennen 1960-lukua rakentaminen perustui käsityöhön ja rakennuskan-
ta uusiutui verrattain hitaasti. 1960-luvulla rakentaminen teollistui ja 
rakennuskanta uusiutui nopeasti. On luonnollista, että koko rakennet-
tua ympäristöä koskevassa myllerryksessä heräsi myös tarve aiempaa 
laajempaan rakennussuojeluun. 

2.1 ALueiden SuojeLun enSiASKeLeet 1960-Luvulle

Vaikka rakennussuojelu Suomessa on erittäin kansallista toimintaa, sen 
innoittajana ovat eurooppalaiset ideat. Eurooppalaisen arkkitehtuurin 
historiassa on monia jaksoja, jolloin on kiinnostuttu edellisten aikakau-
sien arkkitehtuurista ja tyylistä. Vanhoja raunioita on tutkittu, tyylipiir-
teitä otettu uudelleen käyttöön ja vanhoja rakennuksia myös muodis-
tettu tyylihistoriallisten unelmien ohjaamina. 1800-luvulla nationalismi 
ja kansallisromantiikka herättivät kiinnostusta oman maan rakennus-
kulttuuriin. Nykymuotoinen, vanhojen rakennusten autenttisuutta ko-

1 Koponen 2001, s. 34

2. kulttuurihiStorialliSten alueiden Suojelun hiStoria SuomeSSa
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Ensimmäiset asuttuihin alueisiin liittyvät suojelupyrkimykset koskivat 
Suomessa Vanhaa Porvoota ja Vanhaa Raumaa. 1900-luvun alussa kan-
sallisromantiikan ja itävaltalaisen arkkitehdin Camillo Sitten ajatusten 
innoittamana taiteilija Louis Sparre alkoi puolustaa Vanhan Porvoon 
keskiaikaisen katuverkon säilyttämistä. Ideana ei ollut vielä säilyttää ra-
kennuksia, vaan vaihteleva, historiallinen katuverkko.1 On luonnollista, 
ettei rakennuskantaan vielä kiinnitetty suurempaa huomiota; puukau-
pungeissa kun oli vielä voimissaan hiljalleen tapahtuva, ympäristöön 
sopeutuva uusiutumisen perinne. Ensimmäiset suojelukaavat laadittiin 
vuonna 1911 Vanhaan Porvooseen ja 1915 Vanhalle Raumalle. Raken-
nuksille ei annettu suojelumääräyksiä, ja liikenteellisten ja terveydellis-
ten tarpeiden takia myös katuja ajateltiin leventää.2

Ensimmäinen varsinainen miljöökokonaisuuksiin keskittynyt suo-
jeluväline oli vuoden 1932 asemakaavalain mahdollistama ”vanha 
kaupunginosa”-status. Vanhaksi kaupunginosaksi nimetylle alueelle 
saattoi tehdä oman rakennusjärjestyksen, rakennustapaohjeita ja ase-
makaavan. Tällaisen statuksen sai mm. suomalaisen miljöösuojelun 
lippulaiva Vanha Porvoo. Edelliseen suojelukaavamalliin verrattuna 
suojelu tiukentui; katuja ei enää aiottu leventää, purkaminen tehtiin 
luvanvaraiseksi ja muutostöihin piti hankkia muinaistieteellisen toi-
mikunnan lausunto. Yksittäisiä rakennuksia ei kuitenkaan suojeltu ja 
rakennusoikeus oli moninkertainen olemassa olevaan nähden. Vanha 
kaupunginosa –käsitteen käyttö jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun vuo-
den 1959 rakennuslaissa luovuttiin tästä suojeluvälineestä. Muutos joh-
ti siihen, että alettiin suojella yksittäisiä rakennuksia kokonaisuuksien 
kustannuksella ja aluekokonaisuuksien suojeleminen taantui. Alueiden 
suojelu asemakaavalla kehittyi vasta 1970-luvulla.3 

Myös kaupunkien rakennusjärjestyksillä on ollut vaikutusta rakennus-
suojeluun – ja sen toteutumattomuuteen. Suomessa on 1700-luvulta 
lähtien ohjattu rakentamista kaupunkien rakennusjärjestyksillä. Aluksi 
asemakaavoihin merkittiin vain kortteli- ja tonttijako sekä käyttötarkoi-
tus. Tarkemmat määräykset esitettiin rakennusjärjestyksissä. 1930- ja 
1940-luvuilla rakennusjärjestyksissä annettiin huomattavan isoja ra-
kennusoikeuksia. Tämä oli yksi taustatekijä 1960-luvun mahtipontisesti 

1 Koponen 2001, s. 33
2 Mattinen 1985, s. 26
3 Mattinen 1985, s. 22 ja 26-27

mitoitetuissa asemakaavoissa ja niiden aiheuttamassa mittavassa kau-
punkien uudelleenrakentamisessa.4 

Tietoinen kaupunkien rakennushistoriallinen tutkimus käynnistyi vuon-
na 1939, kun Naantalia ja Kristiinankaupunkia alettiin inventoida. Inven-
toinnit käynnisti muinaistieteellinen toimikunta, joka myös 1940-luvulla 
otti kantaa puukaupunkien säästämiseksi. Inventoinnit olivat kuitenkin 
enemmän dokumentointia kuin suojeluun tähtääviä. Suojelukaavoituk-
seen inventoinnit kytkeytyivät vasta 1960- ja 70-lukujen taitteessa.5

2.2 aSemakaavalla Suojelun kehittyminen, 
1960-Luvun muRRoSKAudeStA nyKyAiKAAn

1960-luvun yhteiskunnalliset muutokset aiheuttivat myös murrok-
sen suomalaisen rakennussuojelun historiaan. Sotien jälkeiset suuret 
ikäluokat aikuistuivat ja perinteisiin nojaava kulttuuri alkoi muuttua. 
Elinkeinorakenne muuttui maa- ja metsätalousvaltaisesta työstä kohti 
teollisuutta, kauppaa ja palveluita. Kansa alkoi valua kohti kaupunkeja, 

4 Mattinen 1985, s. 22
5 Mattinen 1985, s. 12-13

Kuva 3. Vanhan Rauman miljöö on säilynyt. Ensimmäinen suojelukaava on  
sadan vuoden takaa.



15

alueelle tehtiin suojeluasemakaava. Käpylän suojelu kuvaa hyvin raken-
nussuojeluajatusten heräämistä ja 1960-luvun arvomurrosta.5 

Suomessa ensimmäinen varsinainen rakennussuojelulaki annettiin 
vuonna 1964. Sillä mahdollistettiin yksittäisten rakennusten ja raken-
nusryhmien suojelu. Käytännössä lakia ei paljoa käytetty; vuoteen 1982 
mennessä vain 41 rakennusta oli suojeltu rakennussuojelulailla.6 Lain 
saavutuksiin voi laskea keskustelun heräämisen rakennussuojelusta.7 
Merkittävämmin vanhojen rakennusten säilymiseen vaikutti suojelevi-
en asemakaavojen kehittyminen.

1970-luvun taitteessa suojelukaavoitus otti merkittävän askeleen 
eteenpäin. Taustalla oli mittavaa kaupunkien purkamista seurannut 
yleinen suojeluajatuksen nousu ja vanhojen kaupunkien tutkimus, mm. 
Pohjoismainen puukaupunki -projekti. Inventointityö muuttui passiivi-
sesta dokumentoinnista aktiiviseksi suojelutoiminnaksi. Vanhan Por-
voon asemakaava vuodelta 1974 oli ensimmäinen suojelukaava, jossa 
keskityttiin koko miljöön säilyttämiseen. Kaavasta tuli malli lähes kaikil-
le 1980-luvun suojelukaavoille. Merkittävä osa rakennuksista suojeltiin 
ja rakennusoikeus laskettiin lähelle olemassa olevaa tilannetta. Suoje-
lun tueksi perustettiin myös toimikunta, joka valvoi alueella tapahtuvia 
muutoksia.8 

Vuonna 1985 uudistettiin rakennussuojelulainsäädäntöä. Lain ajatukse-
na oli, että ensisijaisesti rakennuksia tulee suojella asemakaavalla, ja 
vasta toissijaisesti rakennussuojelulailla. Tämä onkin toteutunut; vuon-
na 2007 rakennussuojelulailla oli suojeltu vain noin 200 kohdetta, kun 
taas kaavallisesti oli suojeltu arviolta 25 000 rakennusta.9

1980-luvulta eteenpäin suojelun kenttään ovat nousseet liikenne- ja 
teollisuusympäristöt, maaseudun rakennuskanta ja moderni rakennus-
perintö. Teollisuusympäristöjen suojelussa keskeistä on ollut uusien 
käyttötarkoituksien löytäminen ja luovuus säilyttämisen ja kehittämisen 
vuoropuhelussa. Modernin rakennuskannan suojelussa taas on etsitty 

5 Kivilaakso 2011
6 Mattinen 1985, s. 16
7 Koponen 2001, s. 35
8 Mattinen 1985, s. 13 ja 27
9 jääskeläinen 2007

osa lähti työn perässä Ruotsiin. Kun vuonna 1950 maaseudulla asui lä-
hes 70 % kansasta, vuonna 1970 osuus oli enää vajaa puolet.1 Kaupun-
gistumisen ja modernismin huumassa ajatukset kaupunkien kasvusta 
olivat ylimitoitettuja. Vanhojen puukaupunkien keskustoihin laadittiin 
asemakaavoja, jotka perustuivat vanhojen rakennusten purkamiseen ja 
korvaamiseen väljästi sijoitetuilla kerrostaloilla.2 1970-luvun loppuun 
mennessä lähes kaikkien suomalaisten kaupunkien katukuva oli radi-
kaalisti muuttunut. Suomalaisen rakennussuojelun kehitys kytkeytyy 
tiiviisti suomalaisiin puukaupunkeihin, ja niitä uhanneisiin tekijöihin.

Mutta kuten aina, voimakas muutos herättää myös vastaliikkeensä. 
Muinaistieteellinen toimikunta aloitti 1960-luvun alussa puukaupun-
kien inventointi- ja tutkimusohjelman. Kiinnostus puukaupunkeja 
kohtaan kasvoi, ja enää ei pidetty itsestään selvänä, että alueet tulisi 
uudelleenrakentaa.3 Ensimmäiset ns. suojelukaavat laadittiin 1960-lu-
vulla Haminaan ja Raaheen. Näissä kolmannen polven suojelukaavoissa 
siirrettiin keskustan rakentamispaineet vanhan kaupungin ulkopuolel-
le ja suojeltiin yksittäisiä rakennuksia. Muutoin tavoiteltiin pienimitta-
kaavaista rakentamista. 1960-luvun maailmassa se tarkoitti kuitenkin 
rakennusoikeutta, joka johti rivitaloihin tai kaksi-kolme-kerroksisiin 
kerrostaloihin. Kaavat eivät siis oikeastaan suojelleet paljoakaan. Ra-
kennusten säilymistä haluttiin edistää myös kompensaatioperiaatteel-
la; jos vanhan rakennuksen säästi, sai enemmän rakennusoikeutta kuin 
jos sen purki. Tämä auttoi päärakennusten säilymisessä, mutta rikkoi 
miljöön yhtenäisyyttä. Rakennuskantaa kuitenkin säilyi enemmän kuin 
kaava määräsi, sillä kaavat perustuivat usein tonttien yhdistämiseen, 
mikä ei yleensä toteutunut.4 

Yksi esimerkki 1960-luvun suojeluajatusten muuttumisesta on Puu-Kä-
pylä Helsingissä. 1920-luvun puutarhakaupungista järjestettiin vuonna 
1960 asemakaavakilpailu. Tavoitteena oli lisätä rakennustehokkuutta ja 
korvata vanhanaikaiset talot uusilla paremmin varustelluilla kivitaloil-
la. Suunnitelma herätti kuitenkin vastustusta niin asiantuntijoissa kuin 
asukkaissakin. Suojeluajatukset vahvistuivat niin, että vuonna 1971 

1 Vahtola 2003, s. 408-414
2 El Harouny 2008, s. 73 
3 Mattinen 1985, s. 12-13
4 Mattinen 1985, s. 26-27; El Harouny ym. 1995 s. 13
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uusia arvottamismenetelmiä ja korjaustapoja. Moderni rakennuskanta 
muodostaa suurimman osan rakennusperinnöstämme, joten myös suo-
jeltavien kohteiden valinta on vaatinut uusia kriteerejä.1 

Asemakaavalla suojelusta on tullut valtavirtaa 1990-luvun puolivälistä 
lähtien. Asemakaavalla on suojeltu sekä yksittäisiä rakennuksia että 
laajempia alueita. Suojelukaavoista on tullut yhä detaljoidumpia, ja toi-
saalta suojelukaavoja on tehty yhä laajempiin kokonaisuuksiin, raken-
nusten ohella kattamaan myös maisemia ja puistoja. Suojelu on voinut 
olla myös teemallista, esimerkiksi kouluja tai rautatieasemia koskevaa.2 
Uusimmat suojelualueet ovat 1960-luvun lähiöitä, kuten Pihlajamäki 
Helsingissä. Yksittäisiä rakennuksia on suojeltu 1980-luvultakin, esimer-
kiksi Oulun koulua edustava Oulunsalon kunnantalo. 

Lainsäädännössä tärkeä uudistus oli vuoden 1999 maankäyttö- ja ra-
kennuslaki. Lain mukaan asemakaavoituksen pitää keskittyä yhä enem-
män olemassa olevien ympäristöjen säilyttämiseen: ”Rakennettua ym-
päristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä 
arvoja saa hävittää.”3 Kulttuurihistoriallisten alueiden suojelussa maan-
käyttö- ja rakennuslaki on keskeisin. Yksittäisiä kohteita on lisäksi suo-
jeltu rakennusperintölailla (laki vuodelta 2010), kirkkolailla ja muinais-
muistolailla. Suomalaisessa suojelun historiassa on edetty 1800-luvun 
monumenttien suojelusta kohti elinympäristöjen suojelua. Toisaalta: 
vain sitä pitää suojella, mikä on uhattuna. Rakennetun ympäristön val-
taisa muutos on herättänyt tarpeen yhä laajemmalle suojelulle. 

1 esim. Hirviniemi 2013, s. 81; jetsonen 2013, s. 73
2 Salastie 2014, s. 91
3 Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 54§
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taselvitykseksi kulttuuriympäristöohjelma ja vuonna 2015 Arvokkaita 
alueita Oulussa –raportti. Rakennushistoriaselvitykset liittyvät usein 
suoraan kaavahankkeeseen.

Hierarkkisen suunnittelujärjestelmän etu on siinä, että ensin ratkais-
taan kokonaisuudet ja vasta sen jälkeen yksityiskohdat. Ongelmia ovat 
hitaus ja byrokraattisuus. Ruohonjuuritason tarpeet voivat myös jäädä 
huomiotta. Karjasilta on hyvä esimerkki hierarkkisesta suojelusta. Sta-
tus RKY-kohteena tuo suojelulle merkittävää painoa, mutta suojelujär-
jestelmän hitaus voi syödä suojeluarvoja. Prosessit ovat pitkiä: Karjasil-
ta on vuoden 2009 inventoinnissa nostettu RKY-kohteeksi. Asemakaava 
on kuitenkin vuodelta 1980, eikä sen suojeluaste ole riittävä. Uuden 
asemakaavan laadinta on aloitettu vuonna 2014. RKY-statuksen saami-
sesta suojelukaavan valmistumiseen voi kuitenkin mennä helposti kym-
menen vuotta. Muutospaineet alueella eivät pysähdy täksi ajaksi.

3.2 SuojeLuASemAKAAvAn Keinot

Asemakaavalla määritellään alueiden käytöstä yksityiskohtaisesti. Kun-
ta tekee asemakaavoja alueelleen. Asemakaava on juridinen asiakirja, 
jossa määritellään mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia paitsi kunnalla 

3. SuojeLuASemAKAAvA

3.1 SuunnitteLujäRjeSteLmä

Asemakaava on tärkein rakennussuojelun väline. Asemakaavoitus on 
kuitenkin osa laajempaa suunnittelujärjestelmää, joten käsittelen lyhy-
esti rakennussuojelun suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä.

Suomessa alueidenkäyttöä ohjataan neljällä tasolla. Ylimpänä hierar-
kiassa ovat valtioneuvoston laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet (VAT). Seuraava taso on maakuntien liiton tekemä ja ympä-
ristöministeriön vahvistama maakuntakaava. Kuntien vastuulla on kaksi 
tarkinta alueidenkäytön suunnittelun välinettä; yleispiirteisempi yleis-
kaava ja tarkempi asemakaava. Suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen; 
alemman tason kaavoissa pitää huomioida ylemmän tason määräykset.

Kulttuuriympäristöjen suojelu kytkeytyy kaikille alueidenkäytön suun-
nittelun tasoille. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa puhu-
taan yleisesti kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymisestä. 
Erityisesti todetaan, että maakuntakaavoissa pitää osoittaa Museovi-
raston inventoimat valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 
(RKY-kohteet). Viimeisin inventointi on vuodelta 2009. Karjasilta kuuluu 
näiden kohteiden joukkoon.1 Vuoden 2009 inventointi sai merkittävää 
painoarvoa, kun se päätettiin ottaa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden viralliseksi inventoinniksi. Valtakunnallisesti merkittävien 
kohteiden lisäksi on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä kohtei-
ta, jotka merkitään maakunta-, yleis- ja asemakaavoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa riittävien selvitysten tekemistä 
kaavoituksen taustaksi. Varsinaisten kaavatasojen rinnalle onkin synty-
nyt epävirallisempi selvitysten, inventointien ja strategioiden maailma. 
Tärkeimpiä näistä ovat kulttuuriympäristöohjelmat ja arkkitehtuurioh-
jelmat sekä yksittäisiä kohteita käsittelevät rakennushistoriaselvitykset 
(RHS). Kulttuuriympäristöohjelmassa sekä kootaan tietoja alueen kult-
tuuriympäristöistä että esitetään strategisia tavoitteita niiden kehittä-
miseksi. Selvitykset ovat pohja-aineistoa, johon myös päätöksenteko 
nojaa. Esimerkiksi Oulussa tehtiin vuonna 2012 uuden yleiskaavan taus-

1 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000, s. 12
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Kuva 4. Suomalainen suunnitte-
lujärjestelmä on neliportainen. 
Suojelumääräyksiä on kaikilla 
tasoilla. Ylempien tasojen mää-
räykset pitää huomioida alem-
man tason kaavoissa.
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itsellään, myös yksityisillä ihmisillä on omistamiensa alueiden suhteen. 
Asemakaavamerkinnöillä ja -määräyksillä säännellään siis julkisen val-
lan ja yksityisten välisiä oikeussuhteita. Merkittävien oikeudellisten vai-
kutusten takia kaavamääräysten pitää olla selviä ja yksiselitteisiä. Myös 
määräysten vaikutukset pitää tuntea.1 Kunta ei voi myöskään tehdä ase-
makaavaa täysin omien intressiensä pohjalta, sillä asemakaavassa pitää 
ottaa ylempien kaavatasojen määräykset huomioon.

Ympäristöministeriö on vuonna 2003 julkaissut oppaan Asemakaava-
merkinnät ja –määräykset. Oppaan tarkoitus on antaa käytännön neu-
voja vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asemakaavo-
jen laadintaan. Luvussa 8 on käsitelty rakennettua kulttuuriympäristöä 
ja muinaismuistoja.

Asemakaava on rakennusten ensisijainen suojelukeino. Suojelukaavo-
jen ytimen muodostavat samat asiat kuin muissakin kaavoissa. Kaavalla 
määritellään alueen käyttötarkoitus. Määräyksiä voidaan antaa raken-
tamisen sijoittumisesta, rakennusoikeudesta, rakennusten korkeudesta, 
massan muodoista ja yksityiskohdista. Kun tavoitteena on olevan raken-
nuskannan säilyminen, täytyy kaavamääräykset muotoilla kuvailemaan 
nykytilannetta. Rakennusalan, rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden 
tulee vastata olemassa olevaa rakennusta. Rakennuksen hävittäminen 
ei siis antaisi mahdollisuutta suurempaan rakentamiseen kuin säilyttä-
minen. jos kaavassa annetaan lisärakennusoikeutta, täytyy se erottaa 
selvästi säilytettävän rakennuksen rakennusalasta.

Oppaassa esitellään erilaisia suojelumerkintöjä. Alueita koskee mää-
räys /s, mikä tarkoittaa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. Yksittäi-
set säilytettävät rakennukset merkitään sr-merkinnällä. Rakennusten 
suojelumerkintöjä voi olla useita, jos halutaan eriasteista suojelua eri 
rakennuksille. Suojelukaavan keskeinen määräys on säilytettävien ra-
kennusten purkamiskielto. Kunnilla on mahdollisuus myös kehittää 
omia asemakaavamerkintöjä. Esimerkiksi Oulussa on käytössä kolmio-
määräys, missä erityiset, kaavasta toiseen vaihtelevat kaavamääräykset 
merkitään kaavakartalle kolmiolla. Suojeltaville alueille voi tehdä myös 
erillisen sr-merkinnän ja värin, jolloin suojelumääräys on helppo hah-
mottaa kaavakartalta.

1 Opas 12 Asemakaavamerkinnät- ja määräykset 2003, s. 20 ja 22

Muutos- ja korjaustöiden laadusta voidaan antaa yleisiä tai yksityiskoh-
taisia määräyksiä. Yleinen määräys voi olla esimerkiksi, että rakennuk-
sen ominaispiirteet tulee muutostöissä säilyttää tai kulttuurihistorial-
liset arvot tulee säilyttää. Määräys voi koskea myös entistämistä; jos 
rakennuksessa on tehty muutoksia sen kulttuurihistoriallisten arvojen 
vastaisesti, tulee muutos- ja korjaustöissä aiempi asu palauttaa. Yksi-
tyiskohtaisissa määräyksissä voi olla määräyksiä esimerkiksi julkisivu-
materiaaleista ja -malleista, ikkunoista, ovista, kattomuodoista ja -ma-
teriaaleista jne.

Kaavassa voi olla myös suojelun kannustimia. Tavallinen kannustin on 
esimerkiksi sellainen, että suojeltavan rakennuksen ullakon tai kellarin 
voi ottaa käyttöön rakennusoikeuden estämättä. Vanhan rakennuksen 
säilyttämällä saa siis enemmän tiloja käyttöönsä kuin uutta rakentamal-
la. Kaavamääräykset voivat olla myös vaihtoehtoisia; jos rakennuksen 
purkaa, määräykset ovat erilaiset kuin vanhan säilyttämällä.

Kaavaan voidaan liittää määräys, että rakennuslupaa haettaessa on pyy-
dettävä lausunto Museovirastolta tai sen edustajalta, esimerkiksi pai-
kalliselta maakuntamuseolta.

Kuten muidenkin kaavojen, myös suojelukaavojen tulee perustua riit-
täviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Säilyttämis- ja suojelumää-
räysten tulee olla maanomistajille kohtuullisia, jolloin kunta ei joudu 
korvaamaan suojelun haittoja maanomistajalle. Kaava voi myös olla 
maanomistajalle kohtuuton, jos suojeltavan kohteen arvot sitä vaativat. 
Tällöin kunta on korvausvelvollinen. Perustellusta syystä rakennusoike-
uden alentaminen ei aiheuta kunnalle korvausvelvollisuutta.

Usein suojelukaavan yhteydessä laaditaan myös rakentamistapaohjeet. 
Niissä on kuvailtu kaavamääräyksiä tarkemmin millainen rakentaminen 
ja korjaaminen alueelle sopii ja millainen ei. Rakentamistapaohjeet ei-
vät ole samalla lailla juridinen asiakirja kuin asemakaava, vaan niiden 
vaikutus perustuu tiedonjakamiseen ja ohjaamiseen. Kaikki sitovat 
määräykset pitää tuoda kaavakartalle kaavamerkinnöiksi ja –määräyk-
siksi. Uusilla alueilla kunta voi liittää rakentamistapaohjeet sitovina ton-
tinluovutusehtoihin. Suojelukaavoissa tämä keino ei yleensä ole käytös-
sä: tontit ovat joko yksityisomistuksessa tai niiden vuokrasopimukset 
jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. 
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on suojeltu 1970-luvulta lähtien, esimerkiksi Puu-Käpylä Helsingissä. 
jälleenrakennuskauden pientalojen ensimmäiset säilyttävät asemakaa-
vat ovat 1980-luvulta. 1960- ja 70-lukujen alueet ovat aivan vastikään 
tulleet suojelun piiriin.

Suojelukaavan laadinta on pitkä prosessi ja kuntien kaavoitusresurssit 
ovat hyvin rajalliset. Monilla arvokkailla alueilla on voimassa vanhoja 
kaavoja, usein yli 30 vuoden takaa 1980-luvulta. Suojelun tavoitteet ja 
arvostukset muuttuvat nopeammin kuin kaavoja ehditään uudistaa. 
Esimerkiksi monissa valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kult-
tuuriympäristöissä (RKY-kohteet) ei ole kovinkaan kattavaa suojelukaa-
vaa, jos on suojelukaavaa lainkaan. Alueet voivat olla silti hyvin säilynei-
tä, jos muutospaineita ei ole ollut.

Myös suojelukaavojen tavoitteet vaihtelevat. Väljimmissä kaavoissa 
tavoitteena on säilyttää katunäkymiä ja alueen rakeisuutta. Karjasil-
lan vuoden 1980 kaava on esimerkki tästä. Tiukimmissa kaavoissa ta-
voitteena on koko miljöön säilyttäminen, kuten esimerkiksi Vanhassa 
Porvoossa. Keskivälin kaavoissa on usein hierarkkisia suojelumääräyk-
siä; tärkeimmät rakennukset tulee säilyttää, mutta muut rakennukset 
saa kaavan mukaan korvata uusilla. Rakennusoikeuden määrän suhde 
olemassa olevaan rakennuskantaan on yksi keskeisimpiä suojeluasteen 
mittareita. 

jälleenrakennuSkauden pientaloalueiden Suojelu

jälleenrakennuskauden pientaloalueita on Suomessa runsaasti. Aluei-
den arvostus on viime vuosikymmeninä noussut, mutta systemaattisen 
suojelun piiriin ne eivät ole vielä tulleet. Monella alueella kaava tukee 
väljästi säilymistä, mutta vaihtelu on suurta.

Ensimmäiset säilyttävät asemakaavat ovat 1980-luvulta. Alkuperäi-
set kaavat olivat toki kaikista säilyttävimmät; kaavoissa ei ollut taloil-
le osoitettu lainkaan laajennusvaraa. Karjasillan kaava on 1980-luvun 
säilyttävä asemakaava. Varsinaisesta suojelukaavasta ei voi puhua, sillä 
rakennusten purkamista kaava ei estä. Myös esimerkiksi Pirkkolassa 
Helsingissä on 1980-luvun lopun asemakaava, jossa on jo hyvin selkeitä 
suojelumääräyksiä. Pirkkola onkin säilynyt erittäin hyvin.

aSemakaavaproSeSSi

Suojelukaava tulee kysymykseen, kun jollain alueella on säilynyt eri-
tyisen paljon kulttuurihistoriallisia arvoja ja nämä arvot ovat jollain ta-
valla uhattuna. Asemakaava laaditaan joko viranomaisen tai yksityisen 
kansalaisen aloitteesta. Suojelukaavoissa aloite tulee yleensä julkisen 
vallan puolelta. Työ alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
laatimisella. Siinä määritellään työn alustavat tavoitteet, osalliset ja 
osallistumismahdollisuudet. Varsinainen suunnittelu sisältää asema-
kaavaluonnoksen ja –ehdotuksen. Osalliset voivat kertoa mielipiteensä 
tai jättää muistutuksen suunnitelmasta. Myös muuta osallistumista voi 
olla, riippuen kaavahankkeesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto tai 
kaavoja käsittelevä lautakunta. Kaava tulee voimaan, jos siitä ei valiteta 
tai jos valitukset hylätään.

3.3. SuomALAiSiA SuojeLuKAAvojA

Suomalaisten suojelukaavojen laajuus, tiukkuus ja tavoitteet vaihtele-
vat kohteesta toiseen. Suppeimmillaan suojelu koskettaa vain yhtä ra-
kennusta tai pihapiiriä, laajimmillaan kokonaista kaupunginosaa. Käsit-
telen tässä tarkemmin pientaloalueiden suojelukaavoja. Suojelukaavoja 
on toki paljon enemmän; kivikeskustoista kyliin ja historiallisista monu-
menteista teollisuusalueisiin. 

Tarkimmin suojeltuja pientaloalueita ovat Suomessa vanhat puukau-
pungit. Puukaupungit tulivat asemakaavallisen suojelun piiriin 1960- ja 
70-luvuilla, ja moneen niistä on laadittu jo useampi suojelukaava. Yksi 
uusimmista on Porin kuudennen kaupunginosan kaava vuodelta 2012. 
Suomalaisen miljöösuojelun lippulaivassa Vanhassa Porvoossa viimeisin 
kaava on vuodelta 1993. Suojelu on tiukentunut kaavasta seuraavaan; 
katuverkon suojelusta päärakennusten suojeluun, päärakennuksista pi-
harakennuksiin, pihoilta sisätiloihin. Porvoossa ja Raumalla kaavan rin-
nalle on perustettu myös erilliset rakennuslupatyöryhmät, jotka käsit-
televät kaikki alueen rakennuslupahakemukset. Työryhmä käytännössä 
tulkitsee kaavaa ja määrittelee suojelun linjaa.

Pientaloalueiden suojelu lähti liikkeelle uhanalaisista puukaupungeista. 
Sittemmin suojelu on levinnyt 1900-luvun alun työläiskaupunginosiin, 
kuten Tampereen Pispalaan. 1920- ja 30-lukujen puutarhakaupunkeja 
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Suojelun valtavirtaan jälleenrakennuskauden arkkitehtuuri on vasta tu-
lossa. Kahdeksasta RKY-listatusta jälleenrakennuskauden pientaloalu-
eesta kahdessa asemakaavan muutostyö on käynnissä. Useimmissa on 
voimassa 1980-luvun lieviä suojelumääräyksiä sisältävä kaava. Tilanne 
ei ole varmasti sen parempi muilla jälleenrakennuskauden alueilla. Kes-
keisin ongelma on ylisuuri rakennusoikeus. Kun tavanomaisen puolitois-
takerroksisen pientalon kerrosala on alle 100 m2 (alakerta noin 60 m2 
ja yläkerta siitä noin puolet, kellarissa ei kerrosalaan laskettavaa tilaa), 
kaavoissa rakennusoikeutta on annettu jopa 200 m2 (esimerkiksi Sairion 
RKY-alue Hämeenlinnassa). Karjasillalla rakennusoikeudet vaihtelevat 
yhden perheen taloissa 115-180 m2 välillä talotyypin koosta riippuen. 
Rakennusoikeus on siis usein kaksinkertainen vanhaan rakennukseen 
verrattuna. Vaikka kaavamääräykset estäisivät vanhan rakennuksen 
purkamisen, miljöön säilymiselle suuri rakennusoikeus on uhka.

Kaavamääräykset ovat usein hyvin yleispiirteisiä. Vaikka rakennuksia ei 
purettaisi, väljät kaavamääräykset eivät estä rakennusten ylikorjaamista 
ja muodistamista. jälleenrakennuskauden pientaloja on Suomessa pal-
jon ja ne koetaan arkisiksi rakennuksiksi. Moni ei tule ajatelleeksi, että 
rakennusten arkkitehtuurissa olisi jotain erityistä suojeltavaa, pikem-

minkin ajatellaan, että vanhasta talosta voi remontoida oman unelman-
sa. Suhtautuminen 1800-luvun hirsitaloihin on jo erilainen; ne ovat niin 
harvinaisia, että rakennuksen oma identiteetti nousee usein asukkaan 
unelmien rinnalle ja muutokset ovat säilyttävämpiä.

Helsingissä jälleenrakennuskauden pientaloalueet on kartoitettu sys-
temaattisesti vuonna 2003. Kaikkiaan säilyneitä aluekokonaisuuksia on 
listattu 17, joista seitsemän on nostettu parhaiten säilyneiden alueiden 
ryhmään.1 Reilussa kymmenessä vuodessa alueiden kaavoituksessa 
on tapahtunut paljon muutoksia. Kymmenelle melko hyvin säilyneel-
le alueelle on lähes kaikille tehty asemakaavamuutos. Asemakaavojen 
ratkaisutapa on hyvin samanlainen kaikissa kaavoissa: jälleenraken-
nuskauden rakennuskanta on suojeltu ja samalla on lisätty tonttien 
rakennusoikeutta. Uusi rakennusoikeus on sijoitettu pääosin irralleen 
vanhasta rakennuksesta, eli ajatuksena on uusien asuntojen rakentami-
nen vanhoille tonteille. Pääkaupunkiseudun tiivistämistavoitteet ovat 
kohdanneet jälleenrakennuskauden ruhtinaallisen suuret tontit. Uusien 
asemakaavojen myötä alueiden rakeisuus ja ilme tulevat muuttumaan 
samalla kun vanhojen päärakennusten ilmettä varjellaan. Seitsemällä 
parhaiten säilyneellä alueella tiivistämiskaavoja ei ole tehty, ja näillä 
alueilla onkin voimassa vanhempia kaavoja 1980- ja 90-luvuilta. Alu-
eiden suojelumääräykset vaihtelevat; tiukimmin on suojeltu Pirkkola 
ja Länsi-Herttoniemi. Laajalla Marttilan alueella on voimassa edelleen 
hyvin samantyylinen kaava kuin Karjasillalla. Helsingin tiivistämiskaavat 
juontuvat pääkaupunkiseudun asuntopulasta. Muualla Suomessa vas-
taavanlaista tiivistämistarvetta ei ole, tai ainakaan jälleenrakennuskau-
den alueet eivät ole listassa ensimmäisiä kohteita.

jälleenrakennuskauden alueita on koetettu säilyttää myös kaavaa ke-
vyemmin keinoin, rakennustapaohjeilla. Esimerkiksi Karjasillalla on ra-
kennustapaohjeilla paikattu vanhentunutta asemakaavaa. järvenpään 
jälleenrakennuskauden pientaloalueille on laadittu opinnäytetyönä hy-
vin kattavat rakennustapaohjeet, jotka koskevat useita alueita.2 En löy-
tänyt tietoa onko ohjeita sovellettu käytäntöön. Rakennustapaohjeilla 
voidaan vaikuttaa materiaalien ja tyylin säilymiseen ja lisätä asukkaiden 
tietoisuutta miljöön arvoista, mutta esimerkiksi ylisuuret rakennusoike-
udet vaativat kaavamuutosta.

1 Sädevirta & Salastie 2003
2 Salminen 2011

Kuva 5. Jälleenrakennuskauden asuinalueiden suojelun taso vaihtelee.  
Karjasillalla on säilyttävä asemakaava vuodelta 1980.

http://www.blomurbex.com/v02/ExtractOblique?usertoken=d6b31793eb4e08441a73331e7613c8f9&srs=EPSG:3785&height=2672&orient=N&width=4008&x=2838366.43082&y=9609074.2559&zoom=1&idObliq=N+025.497503_65.002647_090808[16.1.2015 12:31:29]
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vertailukaava: piSpala, tampere

Pispala on vanha työläiskaupunginosa Tampereella järvien välisellä har-
julla. Se on rakentunut 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Myös 
uudempaa rakennuskantaa on paljon, ja alueen keskeinen piirre onkin 
kerroksellisuus.

Pispala on Karjasillan tavoin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö. Tarkastelen tässä Ylä-Pispalaa (kaavanumero 8256) 
ja siellä erityisesti pientalotontteja. Kaavoitus on alkanut vuonna 2007 
ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015. Kaavan suunnittelija 
on Riikka Rahkonen. Kaavan tavoitteena on ollut kulttuurihistoriallisten 
arvojen turvaaminen, lisärakentamisen mahdollistaminen, maisema-
arvojen ja kerroksellisuuden säilyttäminen.

Kaavan selvitysaineisto on erittäin laaja. Kaavan pohjalle tehtiin esimer-
kiksi suojelu- ja rakennusoikeustarkastelu, jossa etsittiin vaihtoehtoisia 
suojelumerkintöjä ja rakennusoikeuden sopivaa määrää. Myös osallis-
tamista on tehty tavallista kaavaa enemmän, esimerkkinä kaupungin-
osakonferenssit, osallisryhmät, asukaskysely ja kiertokävelyt.

Verrattuna Karjasiltaan alue on paljon kerroksellisempi ja epäyhtenäi-
sempi. Pispala sijaitsee jyrkässä rinteessä, kun taas Karjasilta on tasa-
maalle rakennettu. Kummatkin alueet ovat kuitenkin kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaita, pääosin pientalotonteista koostuvia alueita.

Kaavoittajan kommentit

Ylä-Pispalan kaavan laatinut arkkitehti Riikka Rahkonen kertoo haastat-
teluhetkellä joulukuussa 2015, että Ylä-Pispalan kaava ei ole vielä lain-
voimainen, joten käytännön kokemusta kaavan toimivuudesta ei vielä 
ole. Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta kaava on riskial-
tis, sillä se sisältää paljon myös uudisrakentamista. Kaavan noudattami-
nen ja soveltaminen niin rakennusvalvonnassa kuin rakennusten omis-
tajienkin puolesta määrää lopulta millainen ympäristöstä muodostuu.

Ylä-Pispalan kaava on ollut pitkä ja vaikea prosessi. Suojelukaavaa on 
alettu laatia melko myöhään; alueen yhtenäisyys oli jo pahoin kärsinyt. 
Kaavaprosessi on ollut myös pitkä, kahdeksan vuotta tähän mennessä.

Asukasosallistuminen kaavaan on ollut aktiivista. Kaavan yhteydessä on 
kokeiltu monia erilaisia osallistumisen muotoja. Kaupunginosakonfe-
renssit ja osallisryhmät ovat olleet raskaita ja paljon työllistäviä osallis-
tumisen muotoja. Asukkaat ovat niin heterogeeninen ryhmä (jakautuu 
voimakkaasti suojelun kannattajiin ja vastustajiin), että edustukselli-
nen demokratia ei toimi ja isoissa tilaisuuksissa vain vahvimpien ääni 
kuuluu. Paras osallistumisen muoto on ollut kaavoittajan ja kiinteistön 
omistajan väliset henkilökohtaiset keskustelut. Myös kiertokävelyistä 
alueella on hyviä kokemuksia, kunhan kaikilla osallistujilla on tasaver-
tainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Osallistuminen on lisän-
nyt alueen me-henkeä ja vaikuttanut myös kaavan sisältöön, ainakin 
rakennusoikeuden säilyttämisessä entisellä tasolla. Toisaalta kaavasta 
annetun palautteen käsittely ja osallistumisen järjestäminen on vienyt 
paljon aikaa. Pispalan alueen seuraavissa kaavoissa osallistumisen ta-
poja aiotaan keventää ja välttää yleisötilaisuuksissa luennointia. Sen 
sijaan lisätään kaavoittajan ja kiinteistön omistajan kahdenkeskisiä kes-
kusteluja.

Kuva 6. Pispalan rakennukset on rakennettu 1800-luvun lopulta lähtien harjun jyrkkään rinteeseen.
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kaavan keinot keinojen arviointi
käyttötarkoituS • pääosin asumista, sallii myös muita toimintoja, A-30 • joustava, jatkaa vanhaa sekoittuneen rakenteen perinnettä alueella

Suojelun keinot • yksittäisiä rakennuksia suojeltu: kolme eri tasoista suojelumerkintää: srp-1, srp-2 ja srp-3. Kahdessa ensim-
mäisessä purkaminen kielletty, kolmannessa mahdollista pakottavasta syystä. Kolmannessa luokassa eniten 
muutosmahdollisuuksia.

• suojelluista rakennuksista: srp-1: 17%, srp-2: 62%, srp-3: 21%
• asuinrakennuksista suojeltu 60%, piharakennuksista suojeltu 22%
• myös passiivista suojelua: rakennusala ja rakennusoikeus määritelty olemassa olevan rakennuksen mukaan. 

Lähtökohtana olevan kaupunkirakenteen säilyttäminen.
• tonttien suojelumerkintä sk-piha 16%:lla tonteista
• suojellut aluekokonaisuudet
• kaikessa suunnittelussa otettava kulttuuriympäristö ja arvokas rakennuskanta huomioon, rakentamistapaohjeet

• melko tarkkaa suojelua
• alueen kerroksellisuudesta johtuen melko monimutkainen kaava

Suojelun kannuStimet • suojelluissa rakennuksissa saa vaipan sisällä ottaa tiloja käyttöön huolimatta rakennusoikeudesta • joustava

rakennuSoikeuS ja kerroS-
luvut

• tonttitehokkuus pääosin e=0,5 säilytetty ennallaan vrt. edellinen kaava
• määritelty joko koko kiinteistölle tai erikseen pää- ja piharakennuksille
• uuden kaavan myötä lisärakennusoikeutta 3,8 % ja rakentuneeseen tilanteeseen nähden 17 %

• kiinteistönomistajien tasapuolisuus ollut tärkeä arvo
• kerroksellisuuden perinne tulee jatkumaan, miljöötä ei ole suojeltu 

staattisena kokonaisuutena

rakennuSala • rakennusalat jaettu pää- ja piharakennuksille
• useimmiten suojellulla rakennuksella ei ole laajennusvaraa, ei myöskään korotusmahdollisuutta
• piharakennusten rakennusala väljempi, voi olla useampikin piharakennus

• rakennusalojen tarkka määrittäminen rajoittaa huomattavasti kiin-
teistönomistajan mahdollisuuksia, mutta turvaa alueen pienipiirtei-
syyttä ja estää tekemästä liian massiivisia yksittäisiä rakennuksia

liSärakentaminen • lisärakentaminen tarkoittaa suurimmaksi osaksi piharakennuksia, myös jonkin verran laajennusmahdollisuuksia
• 70 %:lla suojeltujen rakennusten tonteista on mahdollista lisärakentaa vähintään pihalle, asuintilojen merkittä-

vää lisäämistä 40 %:lla, srp-2 ja srp-3 -rakennuksista merkittävää laajentamista 20 %:lla tonteista
• kaikkea rakennusoikeutta ei voi käyttää päärakennukseen, rakeisuuden säilyminen
• uudisrakennusten mittasuhteista määräyksiä
• jos vanha rakennus korvataan uudella, massoittelu vanhan rakennuksen mukaan
• ei saa tehdä mittavia täyttöjä tai leikkauksia, erilliset rakennukset saa yhdistää maanalaisilla osilla toisiinsa
• pysäköimispaikan alle rinteessä saa rakentaa käyttötiloja huolimatta rakennusoikeudesta
• kerrosluku ja kellari- ja ullakkorakentaminen määritelty
• arkkitehtuuria ei ole määritelty, mutta suositellaan oman aikakauden tyyliä

• lisärakentamisen painopiste piharakennuksissa. Rakeisuuden ja 
vanhojen rakennusten detaljien säilymisen kannalta hyvä, asukkaat 
tuskin pitävät ratkaisusta.

• kerroksellisuus tulee lisääntymään

julkiSivut ja materiaalit • julkisivut yhtä materiaalia ja värisävyä, selkeä jäsentely
• tarpeeksi ikkunoita kadun puolelle, lasia maltillisen kokoisina pintoina
• asuinrakennuksissa peittomaalattu lauta, piharakennuksissa voi olla rappaus
• sokkelissa ja kivijalassa betoni, rappaus tai punatiilimuuraus

• melko tarkkoja määräyksiä: käytäntö tulee osoittamaan syntyykö 
määräysten puitteissa laadukasta ympäristöä

katot • mahdolliset kattomuodot satula-, auma- ja mansardikatto, pienissä osissa voi olla muuta 
• eri massoilla oltava selvästi erilliset katot, kattokaltevuudet määritelty
• katemateriaalit: pystysaumapelti, bitumihuopakate (kolmiorima- ja tiivissaumakate) ja korjauksissa tiili- ja 

betonitiilikate

• melko tarkat materiaalimääräykset

ikkunat ja ovet • suojelluissa rakennuksissa, niiden laajennuksissa sekä arvoalueilla puuikkunat aidoilla puitteilla tai välikarmeilla
• maalatut puitteet
• puupintaiset ulko-ovet, autotallin ovet voivat olla metallisia, mutta ei kasettipintaisia

• ikkunamääräys vaikuttaa paljon alueen ilmeeseen, ehkä tärkein 
yksittäinen detalji, mutta määräys ei vielä tarkoita siroja vanhan 
mallisia sisään-ulos-aukeavia ikkunoita, vaan tavalliset tehdaspuu-
ikkunat taitavat käydä

pihat • aitatyyppi, muurityyppi
• ulko-oleskelu pihan puolelle maantasoon, ei suuria terasseja
• kuistien ja parvekkeitten määrää rajattu, ilmeiltään keveitä, pihalla saavat ulottua rakennusalan yli
• 1 ap / 150 k-m2 tai 1 ap / asunto, voi osoittaa myös muualta max. 300 metriä tontista, max. 2 autopaikkaa 

vierekkäin, tarkempia määräyksiä sijoittelusta ja kattamisesta

• terassit ja autot vaikuttavat paljon miljööseen, jolloin on luontevaa 
antaa näistä myös määräyksiä

muita määriteltyjä aSioita • muinaismuistoalueet, luonnonsuojelu, näkymät, radon, hulevedet

rakennuStapaohjeet • kaavassa merkintä, että on rakentamistapaohjeet, tarkempia ohjeita, keskeinen sisältö myös kaavakartalla • havainnollistavat hyvin kaavan periaatteita. Kaava on erittäin 
vaikealukuinen, joten selittävät kuvat ovat tarpeen

• vaikuttavuus riippuu rakennusvalvonnan tulkinnan linjasta
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yhteenveto

Pispalan kaavassa näkyy suojelukaavojen vaikeus. Aikojen kuluessa pai-
kan antamien mahdollisuuksien, ihmisten tarpeiden ja käytettävissä 
olleiden rakennustekniikoiden myötä on syntynyt omaleimainen pien-
taloalue. Nykyiset rakennustekniikat ja tarpeet eivät enää jatka ympä-
ristön kehittymistä samaan suuntaan, joten alueen arvot on haluttu 
turvata asemakaavalla. 

Alueen kirjavuuden takia myös asemakaava on melko monimutkainen. 
Perusperiaate on selkeä: rakennusalat on merkitty pääosin nykyisten 
rakennusten paikalle. Näin turvataan miljöön säilyminen. Inventointiin 
pohjautuen rakennukset on jaettu neljään ryhmään: kolmeen eritasoi-
seen suojeluryhmään ja ilman suojelua jätettyihin rakennuksiin. Suo-
jeltuja rakennuksia ei saa purkaa. Muuten suojeluhierarkiaa avataan 
kaavassa vain yleispiirteisesti (”Rakennuksen ominaispiirteet tulee 
muutos- ja korjaustöissä ottaa huomioon.”). Ilmeisesti vasta rakennus-
lupavaiheessa määrittyy tarkemmin mitä käytännössä srp-1, srp-2 ja 
srp-3 –merkinnät tarkoittavat. Sen sijaan kaava-alueen kaikkea rakenta-
mista koskevat rakentamistapamääräykset ovat hyvin yksityiskohtaisia. 
Miljöön kannalta on hyvä, ettei kaavassa määritellä pelkästään yksit-
täisiä suojelukohteita, vaan huomiota kiinnitetään kaikkeen rakentami-
seen alueella.

Kaavassa rakennusoikeus on säilytetty asukkaiden toiveesta ennallaan, 
mutta pääosa lisärakentamisesta on ohjattu piharakennuksiin. Laajen-
taminen piharakennuksiin tukee päärakennusten säilymistä ehyinä ko-
konaisuuksina, mutta ei varmasti ole kaikkien asukkaiden mieleen.

Alueen kerroksellisuudesta ja jyrkästä rinteestä johtuen kaava on hyvin 
yksityiskohtainen ja erilaisia kaavamääräyksiä on paljon. On vaikea ar-
vioida, kuinka hyvin kaavamääräyksillä on tavoitettu rakennuskannan 
olennaisia piirteitä, mutta ainakin on kunnianhimoisesti yritetty. 

opittavaa Karjasiltaa ajatellen

Karjasilta on paljon Pispalaa yhtenäisempi alue, mikä helpottaa suoje-
lukaavan periaatteen löytämistä. Yhteinen ongelma on suojelukaavan 
ajoituksessa: monet muutokset ovat jo tapahtuneet ja alueen yhtenäi-

syys on kärsinyt. Pispalan suojelukaavassa suuri osa laajennuspoten-
tiaalista on sijoitettu piharakennuksiin. Tämä voisi olla myös Karjasil-
lan miljöössä hyvä ratkaisu, vaikka se tuskin on asukkaiden toiveena. 
Osallistumisen suunnittelussa kannattaa miettiä tehokkuutta: millainen 
osallistuminen tuottaa tuloksia, mutta on myös kevyt toteuttaa? 

Kuva 7. Ote Pispalan asemakaavaehdotuksesta.
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vertailukaava: kiSSanmaa, tampere

Kissanmaa on 1950-luvulla rakennettu jälleenrakennuskauden alue 
Tampereella, kolme kilometriä keskustasta itään päin. Tarkastelen täs-
sä alueen pientalotontteja. Kissanmaan suojelukaavoitus on alkanut 
vuonna 2011 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä loppuvuodesta 2015. 
Kaavan on laatinut Katariina Korte. Kaavan tavoitteena on ollut alueen 
kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen. Yhtenäisyys on alueen 
keskeinen arvo. Kissanmaa on tulevassa maakuntakaavassa merkitty 
maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Alue on hyvin samantyyppinen kuin Karjasilta. Pientalot sijoittuvat 
väljästi puutarhamaisille isoille tonteille. Suhde katulinjaan polveilee 
enemmän kuin Karjasillalla ja kadut mutkittelevat vapaasti. Verrattuna 
Karjasillan pieniin 1940-luvun taloihin, Kissanmaan asuinrakennukset 
ovat suurempia 1950-luvun pientaloja. Laajennuksia ja piharakennuksia 
on huomattavasti vähemmän kuin Karjasillalla ja kokonaisuuten alue on 
Karjasiltaa paremmin säilynyt jälleenrakennuskauden asussa.

Kaavoittajan kommentit

Haastattelin Kissanmaan kaavan laatinutta Katariina Kortetta hel-
mikuussa 2016. Hän kertoi, että Kissanmaan kaava tuli Tampereella 
ajankohtaiseksi samassa yhteydessä kuin Pispalan, Petsamon ja Lapin 
alueiden suojelu. Kissanmaan asuinalue on säilynyt hyvin alkuperäises-
sä asussaan, mutta suojelumerkinnät puuttuivat, joten rakennuslupa-
vaiheessa ei ollut mitään suojelua tukevaa selkänojaa. Uuden kaavan 
oleellisin suojelumerkintä on pääkäyttötarkoitusmerkintä, jolla alue 
suojellaan. Suojelu kohdistuu nimenomaan alueelle, ei sinänsä yksittäi-
siin rakennuksiin, vaikka määräykset käytännössä koskevat rakennuksia. 
Kortteen mielestä kaava turvaa hyvin alueen arvoja, mutta suojelun to-
teutuminen riippuu lopulta paljon rakennusvalvonnan tulkinnasta. Kaa-
vamääräyksillä ei voi koskaan tavoittaa kaikkia mahdollisia eteen tulevia 
asioita, joten olennaista on myös se, miten kaavan henki tulkinnassa 
ymmäretään.

Kuva 8. Näkymä Karhukadulta poh-
joiseen. Joka toinen talo on kadun 
varressa, joka toinen tontin keskellä.
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kaavan keinot keinojen arviointi
käyttötarkoituS • erillispientalojen ja paritalojen korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään, AO-3/s • asumista, kaavassa ei huomioida mahdollisia muita käyttötarkoi-

tuksia

Suojelun keinot • kaikki 50-luvun pientalot suojeltu aluemerkinnällä AO-3/s, jossa kielletään asuinrakennusten purkaminen
• korjaus- ja muutostöiden oltava rakennuksen alkuperäiseen tyyliin ja ympäristöön soveltuvia
• rakennusalat ja rakennusoikeudet noudattavat nykytilannetta

•  hyvin säilyttävät suojelukeinot

Suojelun kannuStimet • suojelluissa rakennuksissa saa vaipan sisällä ottaa tiloja käyttöön huolimatta rakennusoikeudesta • antaa asukkaalle vapautta, kun ulkoarkkitehtuuria säädellään 
tiukasti

rakennuSoikeuS ja kerroS-
luvut

• rakennusoikeus säilytetty pääosin edellisen kaavan mukaisena, rakennusoikeus vähintään toteutunut kerrosala, 
enintään edellisen kaavan sallima määrä. Vaihtelee tonteittain 160 – 180 m2

• pienimpiin taloihin annettu lisärakennusoikeutta

• edellinen kaava 1950-luvulta, joten vanha rakennusoikeus lähellä 
nykytilannetta

rakennuSala • suurimmassa osassa rakennuksista päärakennuksen rakennusala noudattaa tiukasti vanhaa rakennusta eli 
laajennusvaraa ei ole

• rakennusala ei mukaile tehtyjä laajennuksia
• piharakennuksen rakennusala väljä pihan puolella, tiukka tontin kadun puolella

• erittäin tiukka ja suojeleva rakennusalan rajaus estää laajentamisen 
suurimmalla osalla tonteista

liSärakentaminen • lisärakentaminen sallittu vaipan sisällä ja 25-35 k-m2 piharakennuksiin, pienimmissä taloissa myös rungon ulko-
puolelle harjan suuntaisesti, muutamia taloja voi korottaa

• päärakennuksissa ullakon voi ottaa käyttöön ja kuistin muuttaa lämpimäksi. Kuistin syvyys max. 3 m ja leveys 
max. 5 m. Kuistien ja katosten yhteenlaskettu pinta-ala max. 18 m2

• vain keveitä ja kattamattomia ulokeparvekkeita, syvyys max. 1,5 m ja leveys max. 3 m
• talousrakennuksen oltava pohjaltaan suorakaide, harja pitkän sivun suuntainen. Harjakorkeus max. 4 m, katto-

muoto harjakatto ja kattokaltevuus alle 20 astetta
• tontin etuosaan vain pieniä talousrakennuksia: joko autotalli tai –katos, ei kumpaakin. Tontin takaosassa voi olla 

sekä autotalli että yhden auton katos.

• lisärakentaminen varsin maltillista, lähinnä autotalleja tai muita 
pieniä talousrakennuksia

julkiSivut ja materiaalit • ulkoverhous säilytettävä alkuperäisen kaltaisena: peittomaalattu, pystysuuntainen peiterimalaudoitus tai rap-
paus, vaakalimilaudoitusta voi käyttää, jos se on alkuperäinen verhoustapa

• räystäs säilytettävä alkuperäisen kaltaisena
• sokkelin oltava muuta julkisivua tummempi

• tarkasti rajatut vaihtoehdot

katot • kattokaltevuus 34 astetta, oltava satulakatto
• katteena punainen tiili, talousrakennuksessa tiili tai huopa

• päärakennuksissa vain yksi kattomateriaali sallittu, tiukka määräys

ikkunat ja ovet • rakennuksen pääikkunoissa alkuperäinen ikkunatyyppi pielilistoineen
• katon lappeisiin saa tehdä vain lapeikkunoita
• ikkunat ja listat maalattava muuta julkisivua vaaleammiksi tai valkoisiksi

• ikkunoiden tyylistä määräyksiä, mutta ei materiaalista

pihat • portaita, pengerryksiä, muureja, portteja tms. ei saa hävittää tai tyylillisesti turmella.
• tontit aidattava leikattavalla pensasaidalla
• istutettava aluet tontin katureunassa

• vähän määräyksiä pihoista

muita määriteltyjä aSioita • uudisrakentamisesta: suojeltu rakennus määrittää lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaat-
teen, kattomuodon ja julkisivumateriaalin

• varaudutaan rakennusten purkamiseen, vaikka se on kielletty

rakennuStapaohjeet • kaavassa merkintä, että on rakentamistapaohjeet
• tarkempia ohjeita kaikista osa-alueista
• pihojen käsittely ohjeistettu rakentamistapaohjeissa, kaavassa ei juurikaan määräyksiä

• ohjeet antavat paljon tietoa, mutta niitä leimaa sekavuus
• paljon ohjeita epämääräisessä ”olisi tehtävä” muodossa. Rakennus-

valvonnan tulkinnalle jää paljon sijaa.

Kissanmaan suojelu on ollut mutkatonta. Valtaosa alueen asukkaista 
on kannattanut suojelua. He ovat ajatelleet, että suojelu myös nostaa 
alueen taloudellista arvoa, kun alueen status nousee. Alueen täyden-
nysrakentamista asukkaat sen sijaan vastustivat,ja siitä kaavassa lopulta 

luovuttiin. Kaavaprosessin alussa asukkaiden kanssa käytiin kävelemäs-
sä alueella ja katsottiin esimerkkitontteja. Kortteen mielestä yhteinen 
kävelykierros oli hyvä keino kohdata asukkaita. Myös asukkaat hahmot-
tivat paikan päällä alueen arvoja.
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yhteenveto

Kissanmaan kaava on selkeä suojelukaava. Miljöö halutaan säilyttää, 
eikä alueelle tuoda juurikaan uusia mahdollisuuksia. Alueen edellinen 
kaava on 1950-luvulta. Alueelle ei ole välissä tehty rakennusoikeutta 
nostavaa kaavaa, joten laajennuksia on tehty melko vähän. Kenties ra-
kennukset ovat olleet riittävän isoja alkuaan tai laajentamisen kulttuu-
ria ei ole muuten ollut, sillä laajennuksia ei ole tehty sinnekään minne 
se rakennusoikeuden puolesta olisi ollut aiemmin mahdollista. Suoje-
lulle tilanne on siis otollinen: vanhaa on säilynyt paljon, eikä säilymistä 
uhkaa ylisuuri rakennusoikeus. Suurimmalle osalle pientaloista ei ole 
osoitettu lainkaan laajennusvaraa. Kaavan tärkein suojelukeino onkin 
rakennusalueiden tiukka rajaaminen nykyiseen rakennukseen, mikä 
tarkoittaa miljöön säilymistä lähellä nykyasua. Suojelun porkkanana 
rungon sisäpuoliset tilat saa ottaa käyttöön rakennusoikeuden rajoituk-
sista huolimatta. Materiaaleista annetaan melko yksityiskohtaisia mää-
räyksiä.

Alueella ei ole aiemmin ollut piharakennuksia. Uudessa kaavassa ny-
kytarve on otettu huomioon hillitysti. Piharakennuksen rakennusoikeus 
on 25-35 k-m2. Katunäkymien säilymiseksi kadun puolen piharakenta-
mista on määrätty pihanpuolta tarkemmin.

Kissanmaan suojelukaava tulee luultavasti säilyttämään alueen hyvin. 
Detaljien säilyminen jää pitkälti sen varaan, miten rakennusvalvonta 
tulkitsee rakennustapaohjeita. Ohjeissa on paljon asioita, mutta moni 
asia jätetään ”pitäisi” muotoon. Miten tätä käytännössä tulkitaan, tulee 
vaikuttamaan alueen ilmeeseen. Uusia mahdollisuuksia kaava ei juuri-
kaan avaa. Kyseessä on melko puhdas suojelukaava, eikä alueelle tuoda 
esim. täydennysrakentamista tai uusia käyttötarkoituksia.

opittavaa Karjasiltaa ajatellen

Kissanmaan kaava on verrattain helppo suojelukaava: miljöö on säily-
nyt hyvin, rakennukset ovat nykyasumiseen riittävän isoja ja asukkaat 
tukevat säilymistä. Koko miljöön säilymiselle on hyvät edellytykset. Kar-
jasillalla tilanne ei ole läheskään yhtä helppo. Karjasillalla pienempien 
talojen ja reilun rakennusoikeuden takia muutoksia erityisesti pihojen 
puolella on jo tehty paljon. Asukkaiden tasapuolisen kohtelun takia ra-

kennusoikeutta tuskin voi laskea tasolle, joka ei mahdollistaisi tulevia 
laajennuksia. Suojelun tavoitteet tulevat olemaan Karjasillalla siis luul-
tavasti väljemmät kuin Kissanmaalla. 

Kuva 9. Ote Kissanmaan asemakaavaehdotuksesta.
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3.4 PientALoALueiden SuojeLuKAAvojen teemojA

Suojelun aste ja painoarvo

Suojelukaavoissa pitää määritellä millaista tulevaisuutta alueelle tavoi-
tellaan. Taustalla on arvottaminen. Kulttuurihistoriallisen miljöön arvot 
voivat muodostua niin rakennuskannan kuin viheralueidenkin arvoista. 

• Suojellaanko yksittäisiä rakennuksia, katunäkymiä vai koko miljöö?
• Mitkä ovat miljöön kannalta olennaisia asioita, joita pitää suojella?
• Kuinka iso osa rakennuskannasta suojellaan eli paljonko rakennuk-

sia voi uusiutua ilman arvojen katoamista?
• Mitä muita tavoitteita alueelle on? Mikä on suojelun painoarvo 

muiden tavoitteiden rinnalla?

kerroksellisuus

Suojeltavilla alueilla näkyy jokaisen aikakauden muutosten jäljet. Suo-
jelun perusteena harvoin on esimerkiksi 1970-luvun lisäsiivet, mutta 
kuitenkin ne ovat osa kokonaisuutta.

• Miten kerroksellisuuteen suhtaudutaan? Otetaanko tavoitteeksi 
palauttavat korjaukset jonkin tietyn aikakauden asuun, nykytilan-
teen säilyttäminen vai kerroksellisuuden jatkuva lisääntyminen?

Rakennusten käyttötarkoitus

Suojelu ei ole rakennuksen käyttötarkoitus, ja vain käytössä rakennus 
säilyy. Sopiva käyttötarkoitus on siis säilymisen edellytys. Pientaloalu-
eilla rakennusten käyttötarkoitus pysyy usein ennallaan asumisessa. 
Monilla alueilla on lisäksi ollut perinteisesti myös liiketoimintaa. Vaikka 
käyttötarkoitus säilyisikin, käytön vaatimukset muuttuvat niin asumi-
sessa kuin yritystoiminnassa. Esimerkiksi autot ovat muuttaneet piho-
jen ja piharakennusten käyttöä voimakkaasti ja hygieniatiloille on aivan 
eri vaatimukset kuin 60 vuotta sitten.

• Kuinka paljon elämäntapojen muutokset saavat muuttaa historial-
lista ympäristöä?

• Säilytetäänkö rakennuksia vai toimintaa?

täydennysrakentaminen

Kysymys täydennysrakentamisesta koskettaa lähes jokaista suojelukaa-
vaa. Pientaloalueet voivat olla hyvin väljiä, alueella voi olla rakentamat-
tomia tontteja tai jo valmiiksi sirpaleinen kaupunkikuva. Rakennukset 
voivat olla pieniä nykytarpeisiin. Täydennysrakentamista perustellaan 
tiiviimmän kaupunkirakenteen monilla eduilla; palveluiden säilymisel-
lä, joukkoliikenteellä, asuinalueiden elävöitymisellä ja ekologisuudella. 
Kun toisaalta tavoitteena on säilyttää arvokas ympäristö ja rakennus-
kanta, vastattavana on monta kysymystä: 

• Mikä on sopiva täydennysrakentamisen määrä ja tapa, niin että 
alueen identiteetti säilyy?1

• Täydennysrakentamisen mittakaava: täydennysrakentaminen ton-
teilla, uudet tontit vai alueellinen täydennysrakentaminen?

• Pitääkö uuden rakennuksen sopeutua vai erottua; jäljitellä vanhaa 
vai olla leimallisesti uutta?2

Suojelun vaikutukset elinoloihin

Pientaloalueilla suojellaan ihmisten arkisia elinympäristöjä. Rakennus-
ten suojelussa siis myös sosiaalisilla kysymyksillä on siis iso rooli.

• Ovatko suojelumääräykset oikeudenmukaisia ja kohtuullisia?
• Kuinka paljon suojelu rajoittaa ja kuinka paljon mahdollistaa?
• Onko suojelun aste balanssissa alueen kysynnän kanssa?

rakennusoikeuden määrä

Moni suojeluperiaate konkretisoituu rakennusoikeuden määrässä. Ky-
symys on olennainen monelta kannalta; se vaikuttaa rakennuskannan 
uusiutumiseen ja miljöön säilymiseen mutta myös tonttien arvoon ja 
asukkaiden mahdollisuuksiin muokata taloistaan tarpeitaan vastaavia. 

1 Heininen-Blomstedtin mielestä jälleenrakennuskauden asuinalueiden täydennys-
rakentamista pitäisi lähestyä paikan sisältä päin, asuinympäristön laadun ja miljöösuojelun 
näkökulmasta. Heininen-Blomstedt 2013
2 Koponen 2013, s. 90-96; järnefelt 2013, s. 108-111
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4. riittääkö Suojelukaava?

4.1 Suojelu oSana aSemakaavoituSta

Asemakaava on erittäin merkittävä asiakirja. Se vaikuttaa suoraan 
millaisessa ympäristössä elämme. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 
§:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti eikä 
asemakaava-alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka haittaavat kaavassa 
määriteltyjen muiden alueiden käyttöä. Rakennussuojelu on yksi asia, 
jota asemakaavalla voidaan säädellä. 

Suojeluasemakaava on siis voimakas vaikuttamisen väline. Suojelu-
kaavassa kulttuurihistorialliset arvot legitimoidaan. Arvoista tehdään 
niin sitovia, ettei enää ole kyse pelkästään omistajan tahdosta suojella 
vanhaa. Asemakaava ei ole kuitenkaan täydellinen suojeluväline, vaan 
järjestelmässä on myös piirteitä, jotka eivät edesauta suojelun toteu-
tumista.

kaavan vaikuttavuuS

Mihin asemakaavalla voidaan vaikuttaa? Kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilymisen ketjussa on monta toimijaa: omistaja, suunnittelijat, raken-
nusvalvonta, rakentaja ja käyttäjä. Kaikkien toiminnalla on merkitystä 
lopputulokseen, mutta asemakaavalla voi vaikuttaa vain osaan tästä 
suojelun ketjusta. 

Rakennuksen omistaja ei välttämättä tiedä kaavan sisällöstä, vaan hän 
lähestyy asiaa yleensä omista tarpeistaan käsin. Suunnittelijan on so-
vitettava asiakkaan ja asemakaavan vaatimukset yhteen. Rakennusval-
vonnalla on merkittävä rooli kaavan tulkinnassa. Kun rakennuslupa on 
saatu, kaavalla ei enää ole suoraa vaikutusta. Käyttö, kunnossapito ja 
luvattomat muutokset ovat täysin asemakaavan vaikutusmahdollisuuk-
sien ulottumattomissa. Suojelun toteutumisessa käyttö ja kunnossapito 
ovat kuitenkin hyvin olennaisia asioita. 

Rakennusten säilymiseen kaavalla vaikutetaan ennen kaikkea kieltä-
mällä purkaminen. Kaavalla voi vaikuttaa myös rakentamisen määrään, 
rakennusten käyttötarkoituksiin ja selviin, mitattaviin ympäristön omi-
naisuuksiin. Nämä antavat säilymiselle hyvät lähtökohdat, mutta eivät 
vielä takaa sitä. Asemakaava jää helposti kauas käytännön suojelusta; 
päätöksistä uusitaanko vai säilytetäänkö vanhat ikkunat, minkä tyylinen 
laajennus tehdään tai tullaanko korjanneeksi hajonnut syöksytorvi. Ra-
kennetun ympäristön arvot ovat usein hyvin pienissä käytännöllisissä 
valinnoissa kiinni.

kaavamääräySten ongelma

Suojeltavia arvoja voi olla vaikea pukea kaavaan selvään  ja yksiselit-
teiseen muotoon. Detaljien hienous, materiaalin kaunis vanheneminen 
tai käsityön jälki ovat asioita, jotka ovat rakennuksen arvojen kannal-
ta merkittäviä, mutta joita on hyvin vaikea asemakaavassa määritellä.1 
Asemakaava voi kyllä sisältää myös melko yksityiskohtaisia määräyksiä. 

1 Rakennukset voivat kadottaa identieettinsä, kun kaavassa suojellaan vain tyyliä, ei 
vanhoja materiaaleja. Salastie 2014, s. 96 

Kuva 10. Asemakaava vaikuttaa rakennusvalvonnan kautta. Suojelun todelli-
suudessa myös rakentajan ja käyttäjän valinnoilla on paljon merkitystä. Näihin 
asemakaavalla ei voi suoraan vaikuttaa.
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Tiukkakaan säätely ei ole kuitenkaan välttämättä laadun tae, sillä jo-
kainen rakennus on yksilö, eikä parhaita ratkaisuja voi aina asemakaa-
vatasolta nähdä. Suojelu onkin usein välillistä: kun rakennuksen pur-
kaminen kielletään, todennäköisesti myös rakennuksen detaljeja säilyy. 
Korjaus- ja muutostöissä lopputuloksen laatu jää kuitenkin väistämättä 
pitkälti rakennuksen omistajan, suunnittelijan ja rakentajan vastuulle.

Yleiset suojelumääräykset kaavoissa ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Esi-
merkiksi Tampereen Pispalan kaavassa on määräys: ”Rakennuksen 
ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä ottaa huomioon.” Mää-
räyksen vaikuttavuus perustuu täysin siihen, miten määräystä raken-
nuslupavaiheessa tulkitaan.

Suojelumääräykset keskittyvät usein rakennuksiin, vaikka miljöön kan-
nalta kasvillisuus ja viheralueet voivat olla yhtä merkittäviä. Kaavaan voi 
sisällyttää ympäristöä koskevia määräyksiä, mutta ympäristön vehreyt-
tä on vaikea määrätä.

kaava on projekti, Suojelu on proSeSSi

Asemakaavajärjestelmä on luotu alkuaan uusien alueiden suunnittelu-
välineeksi, tilanteeseen, jossa suunnittelu aloitetaan puhtaalta pöydäl-
tä, melko yleispiirteiset määräykset riittävät ohjaamaan rakentamista 
ja jokaiselle alueelle on oma selkeä käyttötarkoituksensa. Suojeltavilla 
alueilla ympäristö ja ihmiset ovat jo olemassa. Rakennuskanta, ihmiset 
ja alueen kulttuuri muodostavat monisyisen kudelman. Säilymisen ja 
muutoksen lainalaisuuksiin voi olla vaikea vaikuttaa asemakaavan kei-
noin. 

Asemakaava on projekti. Kaavassa määritellään tulevaisuudentila, jota 
tavoitellaan, tai ainakin tulevaisuuden raja-arvot. Kaavassa tulevaisuus 
lyödään lukkoon pitkäksi aikaa. Rakennussuojelu olisi taas luonteeltaan 
enemmän askelittain etenevä prosessi. jatkuva pieni ohjaus ja tapaus-
kohtainen harkinta ja keskustelu voisivat tuottaa paremman lopputu-
loksen kuin kankea vuosikymmeniksi lukittu ratkaisumalli. Nykyjärjes-
telmässä joustavuutta on vaikea saavuttaa, sillä rakennusvalvonnan 
täytyy myöntää rakennuslupa kaavan ja rakennuslainsäädännön täyt-
tävälle suunnitelmalle. Harkintaa ei siis voi jättää rakennusvalvonnalle, 
vaan säädeltävät asiat täytyy todella sitoa kaavaan.

Kaavoituksen projektiluontoisuuden takia suojelukaavat myös van-
henevat nopeasti. Suojelun tavoitteet, ympäristön muutospaineet ja 
rakennusten arvot muuttuvat yleensä nopeammin kuin asemakaavat. 
Työläinä, ristiriitaisina ja yleensä uutta rakennusoikeutta tuottamatto-
mina eli kalliina suojelukaavoja kuitenkin uusitaan hitaasti. Mitä pitem-
mälle kaava lykkääntyy, sitä vähemmän suojeltavaa on jäljellä ja sitä 
vaikeammaksi kaavan laatiminen muuttuu.

Osana asemakaavoitusta rakennussuojelu saa siis asemakaavan vah-
van juridisen voiman, mutta myös kaavoituksen kankeuden, hitauden 
ja etäisyyden käytännön päätöksenteosta. Suojelukaava ei vastaa koko 
suojelukysymykseen, vaan suojelun ja säilymisen todellisuudesta jää 
paljon asemakaavan keinojen ulkopuolelle. 

rakennuSvalvonta ja kaavan tulkinta

Rakennusvalvonta on kaavan portinvartija. Kaikki isommat rakennuksen 
korjaus- tai muutostyöt vaativat rakennuslupaa. Lupaa myönnettäessä 
rakennusvalvonnassa tulkitaan kaavaa eli tehdään se käytännön työ, 
jonka tavoitteet kaavassa on määritelty. Erityisesti suojelukaavoissa 
harkinnan merkitys on suuri. Vanhat rakennukset ovat yksilöitä. Kaavaa 
laatiessa kaikkia yksityiskohtia ei ole voitu ottaa huomioon ja rakennuk-
sista voi myös paljastua uusia yllätyksiä. Suojelun tavoitteet, käytännön 
tarpeet, lait ja kustannuskysymykset kohtaavat lupaprosessissa, eikä 
kohtaaminen välttämättä ole ristiriidaton. Rakennuslupapäätösten pi-
tää perustua lakeihin, mutta lakien tulkinta ei ole yksiselitteistä. Vuo-
desta 2013 myös korjausrakentamista on koskenut energiatehokkuus-
vaatimuksia. Kun energiatehokkuutta parannetaan, vanhat materiaalit 
ja detaljit ovat vaarassa.

Rakennusluvan käsittelyssä on paljon harkintaa, joka luonnollisesti on 
ihmisen henkilökohtainen ominaisuus. Harkintaa ei täysin voi säännöil-
lä tai koulutuksella poistaa, eikä sitä tuskin voi pitää tavoitteenakaan; 
rakennusvalvonnan pitää pystyä vastaamaan jokaiseen rakennushank-
keeseen yksilöllisesti. Toisaalta päätösten on perustuttava kaavaan ja 
lakiin, joten rakennusvalvonnan harkinta on rajoitettua.

Rakennusvalvonnassa kohdataan myös suojelukaavojen keskeinen on-
gelma: kaava vanhenee, mutta säilyttää silti lainvoimansa. Miten tul-
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kinta hoidetaan näissä tapauksissa? Yksi vastaus on erityiset suojelu-
työryhmät. Suomessa melko tiukasti suojelluissa Vanhassa Porvoossa 
ja Vanhalla Raumalla on perustettu erilliset moniammatilliset työryh-
mät käsittelemään rakennuslupahakemuksia. Työryhmä käytännössä 
linjaa miten kaavaa tulkitaan. Moniammatillisena kokoonpanona sillä 
on paljon asiantuntemusta ja suojelun linjasta tulee yhtenäinen. Mo-
nen ammattilaisen pitkä ja käytännöllinen yhteistyö antaa myös vankan 
pohjan kaavan uudistamiselle: tiedetään kaavan puutteet ja uudet tar-
peet. Kuntalaiselle työryhmä tuo selkeyttä; suojelulla on kasvot, jolloin 
kynnys ottaa yhteyttä ja keskustella on matalampi. Työryhmässä viran-
omaiset myös toimivat yhdessä ja tuottavat yhden yhteisen kannan, jol-
loin kuntalainen ei jää viranomaisten mielipiteiden väliin.

Erillinen suojelutyöryhmä antaa suojelulle paljon painoarvoa käytän-
nön elämässä. Se tuo kaavan tavoitteet arkiseen toimintaan. Elisa El 
Harouny on analysoinut väitöskirjassaan Vanhan Porvoon VaPoRaT:n 
toimintaa, ja todennut sen hyvin keskeiseksi suojelun toteutumisessa.1 
Myös Raumalla käymäni keskustelut arkkitehtien, kaavoittajien ja res-
tauroijien kanssa osoittavat, että suojeluelimen vaikutus on merkittävä. 
Työryhmien huonona puolena on se, että järjestelmä on todennäköi-
sesti kalliimpi kuin tavanomainen rakennuslupakäytäntö. Kunnissa ei 
välttämättä ole myöskään halukkuutta luoda uusia, rinnakkaisia järjes-
telmiä rakennusluvan rinnalle. Työryhmäkäytäntö onkin käytössä vain 
tiukimmin suojelluilla alueilla. Yleensä rakennusvalvonta vastaa yksin 
kaavan tulkinnasta ja kansalaisten kohtaamisesta. Kulttuuri, jossa ase-
makaavoituksen ja rakennusvalvonnan roolit on selvästi erotettu, on 
myös monessa kunnassa voimakas.2 Se ei palvele suojelun toteutumis-
ta: kaavan tavoitteet eivät välttämättä yllä tarpeeksi selvästi käytännön 
rakennuslupatyöhön ja toisaalta tieto kaavan toimivuudesta ja uudis-
tustarpeista voi jäädä vain rakennusvalvonnan piiriin.

Pientalojen suojelukysymyksissä kaavoittaja ei ole kaavan valmistumi-
sen jälkeen yleensä tekemisissä suojellun rakennuksen omistajan kans-
sa. Rakennuslupaa hakeva ihminen asioi rakennusvalvonnan kanssa. 
Rakennusvalvonnan suhtautumisella suojeluasioihin ja vuorovaikutuk-
sen laadulla asiakkaan suuntaan voi olla merkittävä vaikutus suojelun 
toteutumisessa. Rakennusvalvonnan kaavan tulkinta voi olla tiukkaa 

1 El Harouny 2008, s. 281-290
2 esim. El Harouny 2008, s. 298

tai löyhää. Henkilökohtainen keskustelu on myös erittäin tehokas tapa 
suojelun käytännön kysymyksissä. Riippuu rakennusvalvonnasta, kuin-
ka aktiivisen roolin se suojelun edistämisessä ottaa.

4.2 Suojelukaavan SoSiaaliSet kySymykSet

Suojelukaavoitus ei ole pelkästään teknistä rakennuskannan säilyttä-
mistä, vaan myös sosiaalinen kysymys. Suojelun kohteena ovat ihmis-
ten elinympäristöt ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen on kiin-
ni rakennusten omistajien käytännön valinnoista. 

Suojelun oSapuolet: viranomainen ja kanSalainen

Pientalojen suojelussa kohtaa kaksi hyvin erilaista tahoa: viranomainen 
ja kansalainen. Suojelun toteutumisessa kumpaakin tarvitaan, mutta 
heidän suhtautumisensa suojeluun, roolit, valta ja vastuu ovat erilaiset.

Kansalainen, suojeltavan rakennuksen omistaja ja asukas, katsoo suoje-
lua oman kotinsa kannalta. Suhtautuminen on käytännöllistä ja tunteel-
lista. Aikajänne on lyhyt. Asunnossa on kiinni iso osa varallisuudesta, 
joten taloudellinen merkitys on suuri. Asukkaalla on paljon käytännön 
valtaa omaan rakennukseensa ja myös taloudellinen vastuu valinnoista.

Suojeluviranomaiset; kaavoittajat, museo, ELY-keskus ja rakennusval-
vonta lähestyvät suojelukysymyksiä toisesta näkökulmasta: kuinka 
tämä yksittäinen kohde edustaa tiettyjä kulttuurihistoriallisia arvoja? 
Katse on kokonaisuudessa, aikajänne on pitkä ja asema on ammatilli-
nen: suojelu ei vaikuta viranomaisen henkilökohtaiseen elämään. Suo-
jeluviranomaisten valta on säätelyn valtaa, rajojen asettamista omista-
jan aktiiviselle vallalle. Suojeluviranomaisten vastuulla on ns. yhteinen 
hyvä, yhteisen kulttuuriympäristön säilyttäminen tulevaisuuteen.

Nykyisessä suojelujärjestelmässä suojelu on lähtökohtaisesti viran-
omaistoimintaa. Museovirasto, maakuntaliitot ja kunnat tekevät sel-
vityksiä ja inventointeja, joiden antia sisällytetään määräyksiksi eri 
kaavatasoille. Viranomaisilla voi olla keskenään erilaisia näkemyksiä. 
Museovirasto katsoo asioita kulttuurihistorian näkökulmasta, ELY-
keskus valtiovallan, kaavoitus maankäytön ja rakennusvalvonta käy-
tännön kannalta. Lisäksi suojelukysymykset voivat nivoutua infra- ja 
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yritystoiminnan kysymyksiin. Iso osa suojelun käytännön työtä onkin 
eri viranomaisten välistä keskustelua. Viranomaisten väliset vastuut ja 
vaikutusmahdollisuudet on melko pitkälle määritelty ja esimerkiksi kaa-
vojen ohjausryhmiin kuuluu yleensä edustajat eri viranomaistahoilta. 
Pelkkä tekninen osallistuminen ei kuitenkaan takaa suojelun onnistu-
mista, vaan olennaista on, löytävätkö viranomaiset yhteistä näkemys-
tä suojelukysymyksissä. Suojelukaavaprosessin viranomaisyhteistyön 
onnistuminen mitataan kaavan valmistumisen jälkeen; esimerkiksi 
onko rakennusvalvonnan tulkinta kaavan hengen mukaista, otetaanko 
infrahankkeissa rakennusten säilyminen huomioon (huomioidaanko 
esimerkiksi katujen korjauksissa vanhojen rakennusten korot tai salaoji-
tustilanne) tai millä perusteilla rakennusten purkulupia myönnetään tai 
ollaan myöntämättä. 

Viranomaisten välisen yhteistyön rakentaminen on haastavaa, mutta 
sille on kuitenkin olemassa toimintatapoja. Haastekerroin kasvaa, kun 
suojelukysymyksiin tulee mukaan asukkaiden kirjava joukko.

Kansalaisilla on lakisääteinen oikeus osallistua kaavojen laadintaan. 
Käytännössä lain tarkoitus jää usein toteutumatta, sillä kaavoitusjärjes-
telmä on rakennettu sujuvaksi viranomaisten, ei kansalaisten näkökul-
masta. Kansalaisille kaupunkisuunnittelu näyttäytyy usein kaukaisena ja 
hitaana. Omaan elinympäristöön vaikutetaan enemmän muilla keinoilla 
kuin osallistumalla kaavoitukseen.

Kenen intressi suojelu on? Ennen kuin kaavatyötä virallisesti aloitetaan, 
sille on määritelty jo tavoitteet. Suojelutavoitteet tulevat yleensä ylem-
miltä kaavatasoilta, pohjautuen maankäyttö- ja rakennuslakiin asti. 
Kansalaisilta ei siis yleensä kysytä, onko suojelu heidän tavoitteidensa 
mukaista vai ei, vaan tavoite tulee julkisen vallan puolelta. Yksittäinen 
kansalainen ei käytännössä voi kyseenalaistaa tavoitetta.

Suojelukaavoitukseen osallistuminen kiinnostaa asukkaita yleensä 
enemmän kuin uudisalueen suunnitteluun osallistuminen, sillä suoje-
lussa suunnittelu kohdistuu jo asukkaille olemassa olevaan ympäris-
töön. Usein asukkaat kuitenkin pääsevät osallistumaan tai kiinnostuvat 
suunnittelusta vasta, kun kaavaluonnos on nähtävillä. Siinä vaiheessa 
suunnittelun isot ratkaisut on jo tehty, ja todelliset vaikutusmahdolli-
suudet voivat jäädä pieniksi. Kansalaisten on vaikea kiinnittyä suunnit-
teluun: kun mitään ei ole vielä tehty ja suunnittelutilanne on avoin, ei 
ole mitään konkreettista mistä kiinnostua. Kun kaavaluonnos on tehty, 
asukkaiden kiinnostus herää, mutta todellista vaikutusmahdollisuutta 
ei välttämättä enää ole.

Kaavoitukseen osallistuminen voi olla kansalaiselle myös muuten vaa-
tivaa. Suunnitteluasiakirjat ovat vaikeaselkoisia ja suunnittelun kieli hy-
vin eriytynyttä ammattislangia. Vaikuttaa ei voi, jos ei ymmärrä suun-
nittelun kieltä ja osaa argumentoida sen pohjalta. Osallisilla voi myös 
olla keskenään hyvin erilaisia tavoitteita. Näkemykset pirstoutuvat, eikä 
yhteistä kantaa synny, jolloin osallisten vaikutus kaavaan jää toteutu-
matta. Osallistuminen voi jäädä myös pelkäksi vastustamiseksi, kun ul-
kopuolelta tulevat muutokset uhkaavat saavutettua etua, esimerkiksi 
vanhan kaavan rakennusoikeutta. Yleisen vastustamisen taustalla voi 
olla sekin tosiasia, ettei kansalaisilla ole kaupunkisuunnittelun järjestel-
missä juuri mitään positiivisen osallistumisen kanavia.1 

1 Lapintie 2002, s. 158-159, 167

Kuva 11. Kansalaisilla on lakisääteinen oikeus osallistua kaavojen laadintaan, 
mutta todellisuudessa usein isot päätökset on jo tehty ennen osallistumismah-
dollisuutta.
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Osallistumismahdollisuuksissa on paljon kaavakohtaista vaihtelua. Kaa-
voittaja määrittelee kuinka paljon osallistumista kaavan tekemiseen liit-
tyy. Vähimmillään osallistuminen on luonteeltaan tiedottamista (luon-
nosten nähtävillä olo ja mielipiteisiin ja muistutuksiin vastaaminen). 
Todellinen osallistuminen vaatii paljon enemmän. Kyse on sekä suun-
nitteluasenteesta että toimivista osallistumisen käytännöistä.1 Kansa-
laisten osallistaminen on ollut kaupunkisuunnittelussa viime vuosikym-
menen trendinä. Erilaisia osallistumistapoja on kehitetty, esimerkiksi 
asukastyöryhmiä, suunnittelupajoja ja kiertokävelyitä. Kaavoittajien nä-
kemykset osallistumisen hyödyllisyydestä vaihtelevat. Osallistumisen 
järjestäminen vie paljon aikaa, ja riippuu suunnittelijan asenteesta 
näyttäytyykö osallistuminen kansalaisten perusoikeutena vai ammatti-
laisille kuuluvan työn rasitteena.2 

Suojelukaavoitus perustuu tottelemisen logiikkaan. Kulttuurihistorialli-
sista arvoista tehdään sääntöjä, joita on velvollisuus noudattaa. Suo-
jelukaavoitus ei nouse ruohonjuuritasolta eikä siinä juuri tukeuduta 
positiivisiin mahdollisuuksiin; ihmisten voimakkaaseen tunnesiteeseen 
kotipaikkaansa kohtaan, alueen yhteishenkeen tai käytännön suojelu-
valintojen tukemiseen. Viranomaiset pitäytyvät säätelijän roolissa. Mu-
seoviraston intendentti Elisa El Harouny on pohtinut asukkaiden näkö-
kulmaa väitöskirjassaan Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja 
elinympäristönä. Hän esittää että rakennusten suojelusta tulisi siirtyä 
ihmisen ympäristösuhteen suojeluun.3 Mutta miten ihmisten ympä-
ristösuhdetta voi suojella? Ihmisillä on hyvin erilaisia arvoja, ja myös 
oikeus erilaisiin arvoihin. Rakennussuojelun arvot on kirjattu lakiin mo-
nella tasolla. Kansalaisilta voidaan odottaa lainkuuliaisuutta, mutta ei 
varmaankaan arvojen yhtenäisyyttä. Ongelma on rakennussuojelussa 
keskeinen: jotta suojelu muuttuisi paperista todellisuudeksi, pitäisi sen 
tulla osaksi ihmisten arvoja ja arkisia valintoja. Suojelu on kuitenkin ar-
vokysymys, eikä julkinen valta ei voi perustaa toimintaansa kansalaisten 
käännyttämiseen.

1 Mäntysalo & Nyman 2002, s. 262 
2 Esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston työntekijöistä tehty tutkimus kuvaa 
kaupunkisuunnittelijoiden käsityksiä asukasosallistumisesta. Kaikki jakavat ajatuksen, 
että kaupunkia suunnitellaan kansalaisille, mutta mielipiteet eroavat siinä pitäisikö 
osallistumisen olla suoraa vai perustua edustukselliseen demokratiaan. Mäenpää ym. 
2000 s. 87-104 
3 El Harouny 2008, tiivistelmä ja s. 561-573

Kansalaisen ja viranomaisen aseman erilaisuuden ymmärtäminen te-
kee ymmärrettäväksi sen, miksi suojelukysymykset herättävät usein 
voimakkaita ristiriitoja. Suojelun osapuolten arvot, tavoitteet, valta ja 
vaikutusmahdollisuudet ovat niin erilaiset, että tilanne on hedelmälli-
nen ristiriitojen syntymiselle. 

Vaikka koskaan ei varmasti tulla tilanteeseen, jossa eri tahojen tavoitteet 
yhtyisivät, voisi suojeluun saada lisää tuloksellisuutta ja mielekkyyttä, 
jos kansalaisten ja viranomaisten roolit lähenisivät ja vuorovaikutuksen 
laatu näin paranisi. Vuorovaikutuksen onnistuminen kaavaprosessissa 
voi vaikuttaa myös kaavan toteutumiseen: lisääkö prosessi suojelutah-
toa vai kääntääkö kansalaiset vastustamaan suojelua? Suojelu vaikuttaa 
voimakkaasti rakennuksen omistajan oikeuksiin ja mahdollisuuksiin ja 
toisaalta myös suojelukaavan toteutuminen riippuu rakennusten omis-
tajien valinnoista. Rakennuksen omistajan rooli kaavaprosessissa on 
kuitenkin tällä hetkellä passiivisempi kuin hänen merkityksensä suo-
jelun toteutumisessa todellisuudessa on. Myös viranomaisten välisen 
vuorovaikutuksen onnistumisella on suuri merkitys suojelun toteutu-
misessa. 

kaavan poliittinen hyväkSyntä ja valittamiSen 
mahdolliSuuS

Se, vastaako suojelukaava yleistä käsitystä alueen arvoista ja merkityk-
sestä, tulee mitatuksi kaavan hyväksymisvaiheessa. Kunnanvaltuusto 
tai lautakunta hyväksyy asemakaavat. Kaavoituksessa ei siis käytetä 
pelkästään asiantuntijavaltaa, vaan kaavat tarvitsevat toteutuakseen 
poliittisen hyväksynnän. Kyse on edustuksellisesta demokratiasta ja 
kunnallisesta itsehallinnosta. Poliittinen hyväksyntä ohjaa kaavoitusta 
epäsuorasti heti alusta alkaen: kaavat valmistellaan niin, että ne tullaan 
hyväksymään. Poliittinen hyväksyntä voi aiheuttaa myös eriarvoisuutta 
asukkaiden välille, sillä asukkaat voivat käyttää kontaktejaan päättäjiin 
hyödyksi ajaessaan omaa mielipidettään. Toisilla on vahvempia kontak-
teja päättäjiin kuin toisilla. Myös päättäjien suhtautuminen rakennus-
suojeluun vaihtelee.

Usein suojelukaava ei pääty kaavan hyväksymiseen, vaan hyväksymisen 
ja voimaantulon välissä voi olla pitkäkin oikeusprosessi hallinto-oikeu-
dessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavasta voi valittaa tyy-
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tymätön kuntalainen, asiaan liittyvä yhteisö tai viranomainen. Yleensä 
valittaminen on tapa hidastaa kaavan voimaantuloa. 2000-luvun alun 
tilannetta koskeneessa tutkimuksessa asemakaavojen valituksista vain 
reilu 10 % meni läpi. Ylivoimaisesti yleisin valittaja oli yksityishenkilö.1

Suojelun aSte ja taloudelliSet vaikutukSet

Oulun asemakaava-arkkitehti Ritva Kuusiston mielestä on tärkeää löy-
tää tasapaino suojelun asteen ja rakennuksen arvon välillä. Erittäin 
merkittävät rakennukset on varaa suojella tiukasti; ne säilyttävät silti 
haluttavuutensa ja suojelu voi myös nostaa arvorakennusten status-
ta. jos taas rakennus, jolle muutenkin on vähän kysyntää, suojellaan 
tiukasti, voi suojelumerkintä kääntyä itseään vastaan, kun kiinnostus 
rakennuksen korjaamiseen vähenee entisestään. Huonointa kohtaloa 
voi ennustaa rakennuksille, joilla on huomattavaa kulttuurihistoriallista 
arvoa, mutta joiden käyttöarvot ovat vähäiset. Suojelulla ei välttämättä 
paranneta rakennuksen säilymisedellytyksiä ollenkaan.

Suojelun vaikutukset alueen imagoon on keskeinen mutta vaikeasti 
enakoitava asia. Olennaista on se, kuinka hyvin suojelu saa vastakai-
kua ihmisten omassa arvomaailmassa. jos vanhat rakennukset ja niiden 
suojelu on ihmiselle tärkeä asia, alueen suojelu turvaa tärkeitä arvoja ja 
on siis positiivinen asia. jos taas rakennussuojelu ei ole tärkeää, alueen 
suojelu on negatiivinen asia, sillä se vähentää vapautta. jos suojelu kyt-
keytyy asuinalueen statuksen nousuun, väestön sosioekonominen ra-
kenne voi muuttua. On kuitenkin vaikea sanoa, nostaako suojelu alueen 
statusta vai suojellaanko alueita, joiden status on jo noussut.

Suojelun aste vaikuttaa siihen, tuleeko suojelusta lisäkustannuksia ra-
kennuksen omistajalle. Yksinkertaisimmillaan rakennussuojelu on silk-
kaa kunnossapitoa, mikä yleensä ei ole sen kalliimpaa suojelukohteessa 
kuin muussakaan rakennuksessa. Korjaus- ja muutostöissä suojelu voi 
johtaa käsityövaltaiseen työhön, mikä helposti nostaa kustannuksia. 
Nostaako se samalla rakennuksen laatua ja myyntihintaa, on avoin 
kysymys. Suojelun taloudelliset vaikutukset eivät perustu välttämättä 
myöskään pelkkiin todellisiin kuluihin, vaan myös suojelun tuoma mie-
likuva voi vaikuttaa rakennuksen myyntiarvoon. Suojelun näkeminen 

1 Malin 2008, s. 11 ja 31

uhkana on yleistä.2 Uhkan voi muodostaa asian vieraus: ei tiedetä, mitä 
suojelu käytännössä tarkoittaa ja mitä kustannuksia siitä tulee. Toisaal-
ta suojelu voi myös nostaa rakennuksen statusta. Kaavojen vaikutusten 
arvioinneissa ei ole yleensä arvioitu suojelun taloudellisia vaikutuksia, 
mikä on aika erikoista, sillä lopulta rakennuskannan säilymisessä talou-
den reunaehdot ovat keskeisiä. 

4.3 johtoPäätöKSet

Asemakaavalla suojelu on Suomessa vakiintunut rakennussuojelun 
tapa. Alueiden suojelussa se on ainut juridisesti pitävä julkisen vallan 
keino. Hitaana, projektiluontoisena ja kaukana suojelun käytännös-
tä olevana välineenä se soveltuu suojeluun kuitenkin vain osittain. 
Asukkailla ja rakennusten omistajilla on merkittävä vaikutus suojelun 
toteutumisessa. Kaavaprosessissa he usein jäävät kuitenkin sivuosaan, 
enemmän kohteiksi kuin vaikuttajiksi. jotta suojelukaava ei jäisi pape-
riksi virkamiehen pöydälle tai silkaksi kansalaisen vapauden rajoitteek-
si, pitäisi julkisen vallan jähmeät organisaatiot ja kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien asuinalueiden kirjava arki saada parempaan yhteyteen 
keskenään.

Suojelun vaikuttavuuden lisäämiseksi suojelukysymyksiä pitäisikin lä-
hestyä kokonaisuuksina, ei pelkästään asemakaavallisina kysymyksinä. 
Ei kysyttäisi millainen suojelukaava jollekin alueelle pitää tehdä, vaan 
miten kohteen arvot voisivat säilyä. Kyse on katseen kääntämisestä kei-
nosta tavoitteeseen.

Työn seuraavassa osassa kokeilen käytännössä mitä tavoitelähtöinen 
suunnittelu voisi Karjasillalla tarkoittaa. Voiko nykyisten suojelun järjes-
telmien sisällä löytää ratkaisua, jossa suojelun vaikuttavuus kasvaisi ja 
virkamiesten ja asukkaiden välinen näkökulmaero pienenisi?

2 Vanhaa Porvoota ja Vanhaa Raahea koskevassa väitöskirassa tuodaan esiin esimerkiksi 
asukkaiden huonot kokemukset Museovirastosta. El Harouny 2008, esim. s.294 
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oSa 2: karjaSillan SuojeluSuunnitelma

1. Tietopohja – Karjasillan historia ja perustiedot

2. Tavoite – millainen on Karjasillan hyvä tulevaisuus?

3. Analyysi – millainen on nykytilanne ja miten kehityskulkuihin voi 
vaikuttaa?

4. Suunnitelma – millä keinoilla tavoitteeseen päästään?

5. Arviointi – riittävätkö keinot tavoitteen saavuttamiseen? 

Kuva 12. Ruotsin lahjoittamia taloja Nokelantiellä vuonna 1950.
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Tässä osuudessa esittelen perustiedot Karjasillasta ja sen historiasta 
sekä historiallisen kontekstin, johon Karjasilta liittyy. Tiedot pohjautu-
vat Karjasilta – rakennetun ympäristön inventointi 2014 –julkaisuun, 
jonka tein Oulun kaupungilla yhdessä Laura Backmanin ja Veera Sanak-
senahon kanssa vuonna 2014. Tekstit, joita tässä käytän, ovat minun 
kirjoittamiani. Osaa teksteistä olen täydentänyt diplomityövaiheessa.

5.1 jälleenrakennuSkauSi

jälleenrakennuskausi kesti Suomessa talvisodan päättymisestä vuodes-
ta 1940 aina 1950-luvun loppuun. Talvisodan päätyttyä Suomessa vallit-
si suuri asuntopula. Sodan jälkeen rajan taakse jäi yli 100 000 rakennus-
ta ja lisäksi pommituksissa tuhoutui 5400 asuntoa käyttökelvottomaksi. 
400 000 evakkoa tarvitsi uuden kodin.1 

Heti talvisodan jälkeen Suomi sai Ruotsilta 2000 lahjataloa, joita pysty-
tettiin ympäri Suomea, myös Oulun Karjasillalle, asuntopulan lievittämi-
seksi. jälleenrakennuskauden toisessa vaiheessa jatkosodan aikana ra-
kentaminen keskittyi Karjalan takaisin vallatuille alueille, ja muu Suomi 
oli rakennuskiellossa. Asemasotavaiheessa rintaman läheisyydessä ra-
kennettiin asevelitaloja muualle pystytettäväksi. Myös Karjasillalle pys-
tytettiin muutama asevelitalo. jälleenrakentamisen kolmas vaihe alkoi 
sotien päätyttyä. Tilanne oli vaikea: luovutettujen alueiden evakot oli 
asutettava uudelleen, pommitukset olivat tuhonneet kaupunkeja ja te-
ollisuuslaitoksia, ja sotakorvausten suorittaminen Neuvostoliitolle sitoi 
teollisuutta.2 Sotien jälkeen yli 10 % väestöstä oli vailla vakituista asun-
toa.3 Sotien runtelemassa maassa vallitsi suuri niukkuus. Asuntopula 
oli huutava, mutta samaan aikaan pääomaa, rakennusmateriaaleja ja 
työväkeä oli yhä huonommin saatavilla. Ratkaisua ongelmaan etsittiin 
rationalisoinnilla, standardoimisella sekä valtiovallan tiukalla rakenta-
misen ohjaamisella. Rakennuslainsäädäntö kehittyi, syntyi tyyppitalo-
suunnittelua ja rakentamista ohjaava Rakennustieto-kortisto.4

1 Helamaa 1983, s. 67
2 Kummala 2005, s. 11
3 Helamaa 1983,  s. 115
4 Kummala 2005, s. 8-14

Suomi oli sotien aikaan vielä maatalousyhteiskunta. ¾ kansalaisista asui 
maaseudulla ja pienviljely oli keskeisin elannonhankkimismuoto. jäl-
leenrakentamisen painopiste olikin pitkään maaseudulla.5 Vasta vuon-
na 1956 kaupunkien ja kauppaloiden rakentamisen määrä ylitti maa-
seudun.6 Kaupunkien reunamille kaavoitettiin uusia asuinalueita, joille 
syntyi yhtenäisiä pientaloalueita. Samaa talotyyppiä käytettiin yleensä 
koko kadun varrella, jolloin ilmeestä tuli erittäin yhtenäinen.

Niukkuuden aikana rakentamisen säätely kasvoi. Siirtolaisten, rinta-
mamiesten sekä muuten sodasta kärsineiden kansalaisten asuttamis-
ta varten säädettiin pika-asutuslaki vuonna 1940 ja maanhankintalaki 
1945. Kunnat määrättiin asuttamaan tietty määrä lisäväestöä alueil-
leen. Laeissa myös määrättiin asuntojen minimi- ja maksimikoot sekä 
varustelutaso. Sosiaaliministeriö puolestaan aloitti 1940-luvulla vuok-
rasäännöstelyn, jonka mukaan asukasta kohden sai olla enintään yksi 
huone. Tavallista olikin, että omakotitalojen ullakkojen hellahuoneisiin 
otettiin vuokralaisia.7 Kuten kaikkia jokapäiväisiä tarvikkeita, myös ra-
kennusmateriaaleja säännösteltiin. Sementti ja betoniteräs joutuivat 
ensimmäisenä säännöstelyyn, kattohuopa, tiilet ja maalit seuraavaksi. 
Keskeinen viranomainen oli vuodesta 1941 lähtien kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön rakennusasiaintoimisto KYMRO, jolta oli 
ennen rakennuslupaa haettava luvat materiaalin ja työvoiman hankki-
miseksi. KYMRO:n toiminta jatkui vuoteen 1949, jonka jälkeen rakenta-
minen huomattavasti helpottui.8 Vuonna 1954 rakentamisen säätelyä 
vähennettiin taas ja rakentaminen vilkastui entisestään.9 Valtio vaikutti 
rakentamiseen myös myöntämällä lainoja tietyt kriteerit täyttävien ra-
kennusten rakentamiseen. Tämä vaikutti tyyppitalorakentamisen yleis-
tymiseen. Vuonna 1949 kehitettiin halpakorkoiset aravalainat.10

Sotakorvaukset Neuvostoliitolle saatiin suoritetuksi vuonna 1952, ja 
hiljalleen rakentaminen alkoi normalisoitua. jälleenrakentaminen oli 

5 Helamaa 1983, s. 74
6 Kummala 2005, s. 8
7 Kummala 2005, s. 14
8 Helamaa 1983, s. 116
9 Mäkiö ym. 1990, s. 35
10 Kummala 2005, s. 26

5. KARjASiLtA – jäLLeenRAKennuSKAuden ASuinALue
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maalle valtaisa urakka, ja se muutti merkittävästi suomalaista maise-
maa niin maaseudulla kuin taajamissakin. jälleenrakennuskausi kyt-
keytyy Suomessa yleiseen sotien jälkeiseen kulttuurin murroskauteen, 
jossa keskiluokan asema vahvistui.1 Kiivaimman jälleenrakentamisen 
aikaan Suomeen syntyi myös ennätysmäärä lapsia; yli 100 000 lasta 
vuodessa, mikä on noin 40 000 lasta enemmän kuin nykyään syntyy 
vuodessa.2 jälleenrakennuskautta tutkineen Kirsi Saarikankaan mukaan 
rintamamiestalosta tuli suomalaisen jälleenrakentamisen ja sodanjäl-
keisen optimismin monumentti.3

5.2 jälleenrakennuSkauden arkkitehtuuri

Ajatus, että talot voisi rakentaa esivalmisteisista osista tyyppipiirustuk-
sia käyttäen, on jo sotia edeltävältä ajalta. jälleenrakennuskautena uusi 
rakentamisen tapa nousi kukoistukseen, sillä se vastasi hyvin ajan tar-
peisiin: niukoilla resursseilla täytyi saada kestäviä rakennuksia, joiden 
pystyttäminen onnistuisi nopeasti tavalliselta hartiapankkirakentajalta-
kin. Asuntotuotannon tehostamiseksi tehtiin valmiita mallipiirustuksia, 
aloitettiin rakennusten teollinen esivalmistus ja kehitettiin rakennus-
alan standardointia.4 jälleenrakennuskautena asuntosuunnittelu nousi 
arkkitehtuurin keskiöön. Suomalaiset eturivin arkkitehdit olivat suun-
nittelemassa tyyppitaloja ja uusia asuinalueita.

Tyyppitaloja suunniteltiin monessa eri organisaatiossa. jälleenraken-
nuskauden ensimmäinen tyyppitalovihko oli maatalousministeriön jul-
kaisema ”Maaseudun pienasuntojen tyyppipiirustusten valintavihko” 
vuodelta 1940. Myöhemmin tyyppitalopiirustuksia julkaisi mm. sosiaa-
liministeriö, KYMRO ja Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimis-
to. Lisäksi suurimmilla kaupungeilla oli omaa tyyppitalosuunnittelua.5 
Esimerkiksi Oulussa Karjasillalla on Oulun kaupungin rakennustoimis-
ton suunnittelemia talotyyppejä.

Vuonna 1940 puutaloteollisuus yhdisti voimansa ja perusti Puutalo 
Oy:n. Se oli organisaatio, joka suunnitteli ja markkinoi esivalmisteisia 

1 Saarikangas 1993, s. 21
2 Tilastokeskus, Elävänä syntyneet kuukausittain 1900-2013
3 Saarikangas 2003, s. 21-23
4 Kummala 2005, s. 14
5 Kummala 2005, s. 15

puutaloja. Ruotsista saatujen elementtirakenteisten lahjatalojen pys-
tyttämisen jälkeen yhtiö suunnitteli omia tehdasvalmisteisia omakoti-
taloja.6 Myös Karjasillalta löytyy Puutalo Oy:n Metsäkoto-talotyyppiä.

Tyyppitalosuunnitelmien kanssa yhtä aikaa kehittyi puurakentamistek-
niikka. Sotiin asti lähes kaikki talviasuttavat pientalot oli varsinkin maa-
seudulla tehty hirrestä. jälleenrakennuskauden pientalot suunniteltiin 
kuitenkin rankorakenteisiksi; kantava runko tehtiin sahatavarasta ja pi-
larien välit täytettiin lämmöneristeellä kuten kutterilastulla tai sahan-
purulla.

Arkkitehtuuriltaan jälleenrakennuskauden pientalot ovat sekoitus uutta 
ja vanhaa, pula-ajan niukkuudessa rakennettuina. Moderneja piirteitä 
ovat huoneiden toimintojen erotteleminen. Aiemmin asuinrakennuk-
sissa oli tavallisesti ollut iso tupa, joka palveli niin ruuanlaiton, oles-
kelun kuin nukkumisenkin paikkana. Tyyppitaloissa toiminnot eriytet-
tiin: ruuanlaitto sijoittui keittiöön, nukkumista varten olivat erikseen 
makuuhuoneet. Käytännössä asumisen ahtaus johti tilojen monipuo-
lisempaan käyttöön. jälleenrakennuskauden tyyppitaloista puuttuu 
myös porvaristalojen salit ja muut edustustilat. Koti muuttui entistä yk-
sityisemmäksi paikaksi. Hygienia ja käytännöllisyys olivat suunnittelun 
avainsanoja. Esimerkiksi keittiö haluttiin suunnitella emännälle tehok-
kaaksi työskentelytilaksi.7 

Rakennuksen julkisivuista tuli modernin epäsymmetrisiä, kun ikkunat 
sijoitettiin tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Arkkitehtuurista tuli ra-
tionaalista: ylimääräiset koristukset karsiutuivat pois. Rakennusperin-
teeseen viittasi taas rakennusten harjakatto ja puun käyttäminen ra-
kennusmateriaalina.8 Sotien aikana ja jälkeen asuttiin erittäin tiiviisti. 
Tyyppitalosuunnittelussa otettiin huomioon yläkerran vuokraamismah-
dollisuus sijoittamalla porras eteiseen.

Monet jälleenrakennuskauden tyyppitalojen piirteet selittyvät materi-
aalipulalla. Taloissa oli alkuaan puulämmitys. joka huoneeseen tarvit-
tiin siis tulisija. Tiilipulan takia kaikki tulisijat keskitettiin yhden hormin 
ympärille. Tästä seurasi rakennusten noppamainen muoto.  Puun käyttö 

6 Kummala 2005, s. 19
7 Saarikangas 1993, s. 135-136 ja 246
8 Kummala 2005, s. 29
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rakennusmateriaalina oli sekä perinteinen että käytännöllinen ratkaisu. 
Puu myös soveltui omatoimirakentajien käyttöön. Vaikka suurin osa jäl-
leenrakennuskauden pientaloista on tehty puusta, myös siitä oli pulaa: 
vuonna 1946 rakennustarvikkeista huonoimmin oli saatavilla tiili ja toi-
sena puutavara. Ikkunoita ja ovia oli erityisen vaikea saada.1 

Suurin osa jälleenrakennuskauden kaupunkipientaloista on kellarillisia. 
Kellarin seinät valettiin yleensä säästöbetonista. Betonin joukossa oli 
kiviä vähentämässä betonin tarvetta. Salaojitusta ei yleensä tehty, jos 
maaperä oli hyvin vettä läpäisevää. jälleenrakennuskaudella seiniä teh-
tiin vielä jonkin verran hirrestä, mutta suurin osa pientaloista on tehty 
rankorakenteisina. Eristeenä käytettiin yleensä kutterinpurua. Myös sa-
hajauhoa, metsäsammalta, turvepehkua tai päistäriä saatettiin käyttää. 
Yleinen seinärakenne oli sisältäpäin lukien: tapetti ja pinkopahvi, vaaka-
lauta, vuoraushuopa, täyte, vuoraushuopa, vinolaudoitus, vuoraushuo-
pa, pystylaudoitus ja pystyrima. Eteisissä ja porrashuoneissa sisäpinta-
na oli usein höylätty ponttilaudoitus. Rungon ja ulkovuorauksen väliin 
ei jätetty tuuletusrakoa. Kaikki rakenteet olivat vesihöyryä läpäiseviä.2 

jälleenrakennuskauden pientalot verhoiltiin yleensä peiterimoitetulla 
pystylaudoituksella tai vaakapaneelilla. Laudan pinta oli tyypillisesti 
hienosahattu, kun taas paneeli oli höylättyä puutavaraa. julkisivut maa-
lattiin puna- tai keltamultamaaleilla tai öljymaaleilla. Öljymaaleissa käy-
tettiin vaaleita sävyjä. Listat olivat yleensä valkoiset tai julkisivuväristä 
taitettuja sävyjä. Katemateriaaleista oli rakentamisen aikana kova pula, 
ja suositeltujen tiili-, betonitiili-, ja asbestilevykattojen sijaan usein väli-
aikaiseksi katoksi laitettiin pärekatot. 1950-luvulla päre korvattiin huo-
pa- tai peltikatteella.3

Ikkunat olivat kaksilasisia sisään-ulos-aukeavia puuikkunoita, joissa ul-
kolasi kiinnitettiin puitteeseen kitillä ja sisälasi puulistalla.4 Vuorilaudat 
olivat yksinkertaiset ilman minkäänlaisia koristuksia.

1 Mäkiö ym. 1990, s. 33
2 Särkinen 2005, s. 12-18 ja 27-28
3 Hirvaskoski & Soikkeli 2003, s. 13; Ihatsu 2005, s. 10
4 Hirvaskoski & Soikkeli 2003, s. 13

Kuva 13. Sosiaaliministeriössä suunniteltiin jälleenrakennuskaudella lukuisia talotyyp-
pejä. Karjasillaltakin löytyvän nro. 63:n on suunnitellut Kaj Englund vuonna 1945.
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jälleenrakennuSkauden pihat

jälleenrakennuskauden pientalopihat jaettiin kolmeen osaan: etupuu-
tarhaan, oleskelualueeseen ja hyötypuutarhaan. Etupuutarhaan ja 
oleskelualueelle sijoitettiin koristekasveja, kuten syreenejä ja ruusuja 
sekä erilaisia perennoja. Hyötypuutarha vei usein yli puolet tontista. 
Olot olivat niukat, joten kotitarveviljelylle oli tarvetta ja usein pihat oli-
vat alkuun unelmia askeettisempia. Viljeltäviä lajeja olivat mm. peruna, 
mansikka, viinimarja ja omena.

Tontti aidattiin pensas-, puu- tai metalliaidalla. Pihan päällysteinä käy-
tettiin kulku-urilla soraa, hiekkaa, liuskekiviä sekä käsin valettuja be-
tonilaattoja. Oleskelualueet olivat nurmipintaisia. Autot eivät olleet 
vielä yleistyneet, joten niille ei varattu pihalle tilaa. Pihasuunnittelun 
tavoitteena oli luonnonmukaisuus, hyödyllisyys ja kauneus.

Kuva 14. Jälleenrakennuskausi oli pula-aikaa. Perunapenkit peittivät Karjasillalla lähes kaik-
ki pihat. Kuva Raatteentien ja Rehulantien risteyksestä todennäköisesti 1940-luvun lopusta.
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5.3 KARjASiLLAn SijAinti jA väeStö

Karjasilta on pääosin 1940- ja 50-luvuilla rakennettu asuinalue Oulun 
ruutukaavakeskustan kupeessa. Alue sijaitsee Kainuuntien, Pohjantien, 
joutsentien ja Leevi Madetojan kadun rajaamalla alueella, ja sen koko 
on 93 ha. Karjasillan luoteisosassa on kerrostaloalue. Muuten asuinalue 
koostuu pääosin pientaloista. Pientaloja Karjasillalla on noin 500 ja ker-
rostaloja noin 50. Suurin osa tonteista on kaupungin vuokratontteja. 
Alueen länsiosassa on myös yksityisomisteisia tontteja.

Vuoden 2014 lopussa Karjasillalla asui 3151 asukasta. Asuntokuntia oli 
1812 eli keskimääräinen asuntokunnan koko oli 1,73 henkilöä.1

Karjasillan väestömäärä on ollut todennäköisesti suurimmillaan heti 
rakentamisen jälkeen 1950-luvulla, kun maassa vallitsi asuntopula ja 
Karjasillallakin yhdessä pientalossa asui usein kaksi perhettä. Suuret 
ikäluokat syntyivät ja lapsia oli paljon. Lapsimäärä vaikutti myös tontin 
saamiseen. Vuonna 1968 Karjasillalla oli 4855 asukasta. Väkimäärä laski 
niin, että vuonna 1991 asukkaita oli enää 2434, vain puolet 60-luvun vä-
kimäärästä. Alueen ikärakenteen muutosten myöstä väkimäärä on taas 
lähtenyt nousuun. Reilussa 20 vuodessa väkimäärä on kasvanut noin 
700 asukkaalla. Karjasilta on nykyään lapsiperheiden suosimaa aluetta.

1 Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2014, s. 24

Kuva 16. Karjasilta sijaitsee Oulun ruutukaavakeskustan itäpuolella.

ikä (v) 0-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-64 65-74 75-
kpl 163 160 81 102 360 1541 291 453

Kuva X. Karjasillan väestön ikäjakauma vuonna 2014.
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5.4 karjaSillan luonnonympäriStö

Karjasilta on ollut ennen rakentamista viljely- ja laidunmaata, jonka 
lomassa siellä täällä on ollut metsäsaarekkeita. Alueen kallioperä on 
graniittia. Karjasillan maaperä on hietaa, lukuun ottamatta koillisosan 
moreeniselännettä. Selänne on alueen päävedenjakaja. Pohjoisessa 
aluetta rajaa Kaupunginoja. Luontaista korkeuseroa on vain 4-5 metriä. 
Viljelyn aikaisia ojalinjoa löytyy vielä maastosta.

Keskustaa lähimpänä oleva Etu-Karjasilta on maisemakuvaltaan avoin-
ta ja puistomaista pientaloaluetta. Nokelantien itäpuolella on säilynyt 
enemmän vanhoja männiköitä ja yleisilme on metsäisempi. Alueen 
identiteetin kannalta tärkeitä näkymiä ovat mm. kaarevat Kaukovaini-
onkatu ja Raatteentie, Raksilan suunnasta näkymä Kaupunginojan yli 
kerrostaloalueelle ja pitkä Kollaantien katunäkymä. Viheralueita Karja-
sillan pinta-alasta on noin 27 %. Aluetta ympäröivät suuret suojaviher-
alueet. Luoteisreunalla on rakennettuja edustusviheralueita. Toiminnal-
lisia puistoja on kolme, joista tärkein on Uumajanpuisto. Lisäksi alueen 
sisällä on kaksi metsäistä korttelin sisään jäävää puistoa, Mätäspuisto ja 
Hillapuisto sekä pieniä puistikoita siellä täällä. Myös pihat ovat olennai-
nen osa Karjasillan viherverkkoa. Tontit ovat kooltaan 500 – 1000 m2.

5.5 karjaSillan talotyypit

Karjasillalta löytyy yli 20 erilaista talotyyppiä. Suurin osa talotyypeistä 
on puolitoistakerroksisia  pientaloja, joita yleisesti kutsutaan rintama-
miestaloiksi. Pienemmät Ruotsin lahjatalot, Metsäkoto-talotyyppi, La-
pin Rakennus Oy:n tyypit, asevelitalot ja Sosiaaliministeriön tyyppi 3A 
ovat yksikerroksisia. Talot rakennettiin enimmäkseen paikalla sahatava-
rasta, mutta myös hirsirunkoisia ja elementtivalmisteisia taloja löytyy.

Karjasillan talotyyppejä suunniteltiin monessa eri organisaatiossa, ku-
ten sosiaaliministeriössä, Oulun kaupungin rakennustoimistossa ja Ou-
lun läänin talousseurassa. Myös yritysten suunnittelemia talotyyppejä 
löytyy; Lapin Rakennus Oy:n talotyypit ja Puutalo Oy:n Metsäkoto.

Karjasillalle taloja ovat suunnitelleet niin arkkitehdit kuin rakennusmes-
taritkin. Valtakunnallisista talotyypeistä Metsäkoto-tyypin on suunni-
tellut jorma järvi ja ruotsalaistalot Lauri Pajamies, Urho Orola ja jal-
mari Peltonen. Sosiaaliministeriön talotyypin nro 63 on suunnitellut 
Kaj Englund. Keskeltä Karjasiltaa löytyy Elias Paalasen jo 1930-luvulla 
suunnittelema talotyyppi. Oululaista suunnittelua edustaa kaksi kau-
punginarkkitehti Martti Heikuran talotyyppiä. Oulun kaupungin raken-
nustoimiston talotyyppejä ovat suunnitelleet todennäköisesti ainakin 
arkkitehti Irma Mikkola ja rakennusmestari Olavi Kinnunen. Talotyyp-
pejä myös varioitiin, joten monet piirustukset on allekirjoittanut pai-
kallinen rakennusmestari. Erityisesti Oulun kaupungin rakennusviras-
ton talonsuunnitteluosastolla työskennelleen rakennusmestari August 
Rönkönharjun kädenjälki näkyy Karjasillalla monessa talossa. Hän suun-
nitteli yksittäisiä pientaloja, muokkasi talotyyppejä ja suunnitteli myös 
laajennuksia taloihin.1 

Talotyypit sijoittuvat katujen varsille selvinä kokonaisuuksina. Vaikka 
tyyppipiirustuksia usein sovellettiin eivätkä talot ole täysin identtisiä, 
katunäkymistä muodostui silti hyvin yhtenäisiä. Asukkaiden muistitie-
don mukaan joka kadun varrelle tehtiin myös värityssuunnitelma, jonka 
mukaan talot piti maalata. Höyhtyäntien varressa on säilynyt punaisten 
ja keltaisten talojen vuorottelu, mutta muuten värityssuunnitelmaa ei 
enää ympäristössä näe. 

1 Karjasilta. Rakennetun ympäristön inventointi 2014, s. 55 ja 56-143

Kuva 15. Karjasilta rajautuu 
muusta kaupunkirakenteesta 
isoilla teillä. Kuvassa punaisella 
vuonna 2014 inventoidun alu-
een raja. Diplomityöni tietopoh-
ja perustuu inventointiin.
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MERKKIEN SELITYKSET
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Lapin rakennus Oy, pienempi tyyppi

Oulun läänin talousseuran

jälleenrakennustoimen tyyppi

M. Heikuran Karjasillan tyyppi 1

M. Heikuran Karjasiilan tyyppi 2

Oulun kaup. rak.toim. tyyppi O1.1

Oulun kaup. rak.toim. tyyppi O2.1
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MERKKIEN SELITYKSET
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5.6 karjaSillan rakentumiSen hiStoria

rakennuSvuodet

Karjasillan rakennuskanta on pääosin vuosilta 1940 – 59. Rakentaminen 
alkoi talvisodan jälkeen Ruotsin lahjatalojen pystytyksellä alueen poh-
joisosaan. jatkosodan aikana Karjasillalla, kuten muuallakin Suomessa 
rakentaminen oli vähäistä. Kiivain rakentamisen aika Karjasillalla oli heti 
sotien päätyttyä vuosina 1945 – 49. Tyyppitaloja rakennettiin Karjasil-
lalle aina vuoteen 1959 asti, mutta vuoden 1955 jälkeen rakentamisen 
volyymi oli jo laskemassa. Karjasilta on erittäin yhtenäinen jälleenra-
kennuskauden alue: vain viisi prosenttia rakennuskannasta on tehty 
vuoden 1959 jälkeen.

kaavahiStoria

Karjasilta ennen kaavoittamista

1940-luvulle saakka Karjasilta oli pelto- ja laidunnusaluetta. Nimensä 
alue on saanut sillasta, jota pitkin oululaisten karjaa kuljetettiin Kau-
punginojan yli. Kaupunginojan eteläpuolella nykyisen Luulajanpuiston 
kohdalla oli Castrenin perhepuutarhayhdistyksen siirtolapuutarha, joka 
oli perustettu jo vuonna 1918. Kovan asuntopulan vuoksi palstoilla ole-
via rakennuksia alettiin käyttää ympärivuotiseen asumiseen. Siirtola-
puutarha jäi kasvavan kaupungin puristuksiin ja Kainuuntie rakennettiin 
sen yli vuonna 1967.1 

yleiskaavat

Karjasilta on kaavoitettu aikana, jolloin yleiskaavasuunnittelua ei Ou-
lussa vielä tehty. Karjasilta oli jo pitkälle rakentunut, kun Aarne Ervi ja 
Otto I. Meurman laativat Ouluun yleiskaavan vuonna 1952. Karjasillan 
sijaintiin kaupunkirakenteessa yleiskaava otti kantaa: Pohjantie linjat-
tiin kulkemaan Karjasillan itäpuolelta ja joutsentie eteläpuolelta. Näin 
Karjasillasta tuli ajan ihanteiden mukaisesti yksi liikenneväylien rajaama 
asumalähiö, kuten myöhemmin rakentuneesta Kaukovainiosta. Pohjan-
tie valmistui vasta Karjasillan rakentumisen jälkeen, vuonna 1967.

1 Ukkola 1993, s. 54-55

ensimmäinen asemakaava vuodelta 1944

Karjasillan ensimmäisen asemakaavan laati kaupunginarkkitehti Mart-
ti Heikura vuonna 1943. Sisäasiainministeriö vahvisti kaavan syksyllä 
1944. Ensimmäiset Ruotsin lahjatalot oli pystytetty Karjasillalle kui-
tenkin jo vuonna 1940 pian talvisodan päättymisen jälkeen.  Vuoden 
1940 kunnalliskertomuksessa mainitaan Karjasillan omakotitaloalueen 
asemakaava, ja kiire, millä sellainen piti laatia, jotta ruotsalaistalot saa-
taisiin sijoitettua.2 Ilmeisesti siis luonnos Karjasillan ensimmäisestä ase-
makaavasta on tehty jo vuonna 1940.

Karjasillan kaavoitus ja rakentaminen alkoivat alueen pohjoisosasta. 
Kaukovainionkatu ja Nokelankatu linjattiin kaavassa maastossa olleiden 
hiekkateiden kohdalle. Myös Kollaantien kohdalla on mennyt hiekkatie 
viljelyksille. Puistojen sijoittamisessa otettiin huomioon oleva puusto: 
Mätäspuiston paikalla oli aiemmin peltojen ympäröivä metsäsaareke 
ja Kaupunginojan varsi osoitettiin kaavassa puistoksi, jolloin keskustan 
puistovyöhyke jatkui katkeamattomana. Vaikka tonttijako ja rakennus-
ten sijoittaminen tontille oli hyvin kaavamaista, maisemarakenteeseen 
luontevasti sijoittuvat kadut saivat rakennukset istumaan maisemaan. 
Karjasillan identiteetin kannalta oleelliset kaarevat kadut löytyvät jo en-
simmäisestä asemakaavasta.

Ensimmäinen kaava rajautuu pohjoisessa Kaukovainionkatuun ja ete-
lässä Tuulimyllynkatuun ja nykyiseen Rehulantiehen rajautuviin kortte-
leihin. Kaavassa kerrostaloalue jatkuu Kollaantien länsipuolelle, nykyi-
sen Pohjankartanon koulun kohdalle. Nykyiseen Yrjö Kallisen puiston 
paikalle on merkitty julkisen rakennuksen paikka. 

Pientaloalueilla kaavaan määriteltiin omakotirakennusten rakennusalat 
sekä kahden tontin yhteen liittyvien ulkorakennusten rakennusalat. 
Kaavan valmistuttua jo valmistuneiden ruotsalaistalojen kortteleihin 
on kaavaan merkitty talotyyppi. Muille kortteleille ei ole kaavassa mää-
ritelty talotyyppejä. Alue on kuitenkin rakennettu niin, että talotyypit 
muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

2 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1940, s. 88



44

MERKKIEN SELITYKSET (kaavanumero)

Martti Heikura 1944 (25)
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Ensimmäisessä kaavassa kerrostalokortteleita on kolme. Rakennusten 
suhde katulinjaan vaihtelee: pohjoisimmassa korttelissa kerrostalot 
sijoittuvat viistosti päädyt kadun suuntaan, kun taas eteläisemmässä 
korttelissa rakennukset ovat tiukasti pitkä sivu katua vasten.

Ensimmäinen asemakaava toteutui lukuun ottamatta Kollaantien itä-
puolta, jonne Pohjankartano myöhemmin rakennettiin.

Asemakaavassa uusien katujen nimet nousivat alueen historiasta ja 
sijainnista, esimerkiksi Hakakatu ja Kaukovainionkatu. Historialliseen 
tilanteeseen viittaavia nimiä ovat talvisodan taistelupaikkojen mukaan 
nimetyt kadut Taipaleentie, Raatteentie, Kollaantie ja Summantie.

Karjasilta oli pitkään irrallaan muusta kaupunkirakenteesta. Vaikka jo 
ensimmäinen kaava sitoi alueen Ratakatuun, rakentaminen alkoi alu-
een itälaidalta. Radan varsi ei muutenkaan ollut vielä kovin kaupunki-
maista aluetta, vaan myös radan länsipuolella näkyy lastaus- ja vilje-
lyalueita vielä 1965 ilmakuvassakin. Radan varsi on rakentunut tiiviisti 
vasta 2000-luvulla. Karjasillan pohjoispuolella Raksilan puutaloalueen 
rakentaminen oli aloitettu 30-luvulla. Karjasillan uusi asuinalue oli pit-
kään erillinen saareke viljelysmaiden keskellä.

myöhemmät asemakaavan laajennukset ja muutokset

Karjasillan asemakaava-aluetta alettiin laajentaa heti ensimmäisen 
kaavan valmistuttua. Vuonna 1945 hyväksyttiin asemakaava, jossa 
kaava-alue laajeni etelässä Karjaportintiehen ja lännessä Kollaantien 
länsipuolen kortteleihin asti. Edellisen kaavan suunnitelma rakentaa 
kerrostaloalue Ratakatuun asti jatkui uudessakin kaavassa. Kaavassa 
määriteltiin rakennusalat ja se, monenko perheen asuntoja yhdelle 
tontille sai rakentaa. Uutena talotyyppinä yhdenperheentalon ja ker-
rostalon väliin tuli kahdelle perheelle suunniteltu paritalo, joita löytyy 
korttelista 22, Riihikadun ja Kivikujan varresta.  Myös paloluokasta an-
nettiin määräyksiä; päärakennukset paloa hidastavaan luokkaan ja ta-
lousrakennukset palonarkaan luokkaan. Nykyisen adventtikirkon tontti 
määriteltiin yleisen rakennuksen paikaksi.

Asemakaava-aluetta laajennettiin moneen otteeseen 40- ja 50-luvuilla. 
Martti Heikuran laatimien kaavojen mukaan rakennettiin Karjaportin-

tien eteläpuolen korttelit 26 ja 27 sekä Kaukovainionkadun itäpuolen 
korttelit 28 ja 29. Niilo Mattila laati kaavat Kollaantien itäpuolen kortte-
leihin vuonna 1948 ja Hiirosentien varteen vuonna 1950. Mattilan kaa-
vassa nykyinen adventtikirkon tontti merkittiin koulun ja lastentarhan 
tontiksi. Kaavoitusperiaatteet pysyivät kaavalaajennuksissa ennallaan: 
noppamainen rakennus sijoitettiin joko suoraan tai vinosti kadun var-
teen, talon taakse jäi melko suuri piha ja piharakennus rakennettiin yh-
teen naapurin kanssa.

Asemakaavamuutoksia Karjasillalla on tehty lähinnä yksittäisille ton-
teille. Alkuperäisissä asemakaavoissa teiden risteyksiin oli sijoitettu 
näkyville paikoille yksikerroksisia liike- ja asuinrakennuksia. 1940-luvun 
lopusta 1960-luvun alkuun moniin näistä tonteista tehtiin kaavamuu-
tos, joka salli kaksikerroksisen rakennuksen. Alakertaan sijoittui usein 
liiketiloja ja toiseen kerrokseen asuntoja. Liiketiloille oli Karjasillalla ky-
syntää, sillä myös joitain omakotitalotontteja muutettiin liikerakennus-
ten tonteiksi.

Mattilan vuoden 1950 kaavassa Artturintien ja Hiirosentien risteykseen 
suunniteltu yleinen rakennus ei koskaan toteutunut, ja paikalle raken-
nettiin asuinrakennuksia 1970-luvulla.

Vuoden 1945 kaavassa Hillapuisto oli kaavoitettu jatkuvaksi Artturin-
tiehen asti. Puiston luonne muuttui suljetummaksi, kun vuonna 1949 
vahvistettiin kaava, jossa tien varteen tuli neljä pientaloa.
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Karjasillan vuoden 1980 kaava

Karjasillan tällä hetkellä voimassa oleva kaava on vuodelta 1980. Se kat-
taa lähes koko Karjasillan. Analysoin tässä kaavan pientalotontteja.

Vuoden 1980 kaava korvasi lähes koko alueella alkuperäiset kaavat, jois-
sa oli määritelty tiukat rakennusalat. Kaavan erityisenä tavoitteena oli 
asukasluvun laskun hidastaminen. Taustalla oli Karjasillan huono maine 
1970-luvulla. Tuira ja Heinäpää oli purettu ja odotettiin, että Karjasillan 
kohtalo olisi sama. Talojen kysyntä oli heikkoa ja väkimäärä laski. Uu-
dessa kaavassa alue päätettiin kuitenkin säilyttää ja houkutella alueel-
le myös lapsiperheitä. Keinona tähän oli lisärakentamisen salliminen. 
Kaavaselostuksessa todetaan: ”Karjasillan korkeatasoista ja viihtyisää 
asuinympäristöä on kehitettävä ja ohjattava niin, että sen positiiviset 
arvot säilyvät samalla kun asukkaille turvataan asuntojen peruskorja-
us-, laajennus- ja lisärakentamismahdollisuus.”1 

Kaavassa on lievä suojelullinen ote; rakennuskannan säilymistä pyritään 
edistämään. Kyseessä ei ole kuitenkaan varsinainen suojelukaava, sillä 
säilyttämisen keinot eivät ole erityisen järeät. Kaava varmistaa alueen 
säilymisen pientaloalueena, määrää päärakennusten sijoittumisen ton-
tilla ja antaa muutamia määräyksiä rakennusten arkkitehtuurista. Ra-
kennusten purkamista kaava ei estä. Myöskään jälleenrakennuskauden 
arkkitehtuurin tyylipiirteiden säilymistä kaava ei takaa. Määräys raken-
tamisen sopusoinnusta ympäristön rakennusten kanssa on Karjasillalla 
saanut monta hyvin erilaista tulkintaa. 

Asemakaava on saavuttanut tavoitteensa melko hyvin. Katunäkymät 
ovat pääosin säilyneet ja rakennuskanta on lähes kokonaan alkuperäis-
tä. Rakennusten arkkitehtuurissa sen sijaan on tapahtunut paljon muu-
toksia. Paikoin jälleenrakennuskauden tyyli on hävinnyt muutoksissa 
tyystin. Muutokset ovat kuitenkin olleet pääosin kaavan mukaisia, sillä 
kaavassa arkkitehtuurin yksityiskohtia määritellään hyvin vähän.

Kaavan mukaan piharakennuksen runkosyvyys on enintään 5 metriä. 
Tätä ei ole enää viime vuosina vaadittu, kun piharakennusten tarpeet 
ovat muuttuneet. Myös vaatimus ikkunoiden 1,2 metrin koosta ja jaolli-
suudesta on rakennusvalvonnan mukaan vanhentunut.

1 Asemakaavan selostus 1980, s. 9
Kuvat 17 ja 18. Oikealla Karjasillan asemakaava vuodelta 1980 ja ylhäällä ote 
kaavasta Raatteentieltä.
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kaavan keinot keinojen arviointi
käyttötarkoituS • omakotirakennusten kortteleita, saa olla kaksi asuntoa, paitsi pienemmissä Ruotsin lahjataloissa, joissa vain yksi 

asunto sallittu
• seassa asuin- ja liikerakennuksia
• aluetta kiertävillä puistoihin rajautuvilla tonteilla, sekä Hiirosentien Varpusenpuistoon rajautuvilla tonteilla, 

piharakennuksessa voi olla sivuasunto, jos päärakennuksessa on vain yksi asunto.

• kaava on melko rajoittava; Karjasillalla on aiemmin ollut paljon 
palveluita. Nytkin asuntojen yhteydessä on jonkin verran yritystoi-
mintaa. Kaava ei huomioi näitä mitenkään.

• piharakennusten sivuasunnot eivät ole kaavan määrittelemissä 
paikoissa; sivuasuntoja on melko tasaisesti ympäri aluetta, tosin 
rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vain 25 kpl, inventoinnin 
mukaan sivuasuntoja on ollut tai voisi olla lisäksi n. 60 piharaken-
nuksessa.

Suojelun keinot • ”Rakennuslupia myönnettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennuskannan säilymistä 
edistetään.”

• ”Rakennukset ja niiden laajennukset on rakennettava siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön rakennus-
ten kanssa julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen.”

• rakennusten purkamista kaava ei estä, esittää vain toiveen, ettei 
niin kävisi

• kaavamääräyksissä ei ole yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka 
säilyttäisivät jälleenrakennuskauden tyyliä alueella; alueella näkyy 
erittäin monta erilaista tulkintaa siitä mitä ”sopusointu ympäristön 
rakennusten kanssa” tarkoittaa

Suojelun kannuStimet • ei ole

rakennuSoikeuS ja kerroS-
luvut

• 115-180 k-m2, paritaloissa 200 k-m2

• yhden perheen taloissa laajennusvara rungon ulkopuoelle n. 30 – 100 k-m2

• piharakennuksissa 30-80 k-m2

• päärakennusten kerroskorkeus 1, 1 1/3 tai 1 2/3

• rakennusoikeus mahdollistaa erittäin mittavat laajennukset
• talotyyppien välillä on laajennusmahdollisuuksissa suurta vaihtelua

rakennuSala • päärakennusten rakennusalat on määritelty melko väljästi olemassa olevan rakennuksen ympärille, kuitenkin 
niin, että rakennuksia ei voi laajentaa tontin kadun puolelle eikä yleensä leventää katujulkisivua

• piharakennuksille on määritelty erittäin laaja rakennusala tonttien takaosaan, lisäksi merkintä ohjeellisesta pi-
harakennuksen sijoittamisesta, joka joissain kohdin noudattelee alkuperäistä ideaa naapurin kanssa yhteisestä 
piharakennuksesta, yleensä kuitenkin erilliset piharakennukset

• laajennusvaran sijoittaminen pihan puolelle on säilyttänyt ka-
tunäkymiä; vaikka laajennukset usein näkyvät kadulle, ne eivät 
kuitenkaan hallitse katunäkymiä

• kaikki piharakennukset eivät sijoitu kaavan rakennusalalle, erityi-
sesti autotalleja ja -katoksia on rakennettu tonteilla lähemmäs tietä

• päärakennusten laaja laajennusala on johtanut pihajulkisivun rön-
syilyyn; usein alkuperäinen pihajulkisivu on kadonnut laajennusten 
taakse

• pelkkä laajennuksen rakennusalan määrittely ei vielä kerro mitään 
laajennuksen laadusta

liSärakentaminen • kaava sallii laajennukset ja entistä isommat piharakennukset
• laajennukset rajattu enimmäkseen pihan puolelle
• lisärakentamisen materiaaleja, kattomuotoa ja -kaltevuutta, ikkunoita, mittasuhteita ja väritystä ohjataan ”so-

pusointuun ympäristön rakennusten kanssa”
• julkisivun suora enimmäispituus 14 m
• laajennuksen ja lisärakennuksen runkosyvyys saa olla enintään sama kuin päärakennuksen runkosyvyys

• kaava ei rajoita laajentamisen tapaa, jonka myötä rakennuksissa 
on paljon pieniä laajennuksia (kattolyhtyjä, erkkereitä ym), jotka 
muuttavat rakennuksen hahmoa ja tyyliä

• laajennukset voivat olla erittäin massiivisia 

talouSrakennukSet • runkosyvyys max. 5 metriä ja räystäskorkeus max. 2,5 metriä
• enintään kaksi talousrakennusta

• kaava ohjaa pieneen mittakaavaan, mutta uudet piharakennukset 
ovat tyypillisesti isompia kuin kaava sallii

julkiSivut ja materiaalit • ”julkisivumateriaalina on käytettävä laudoitusta, joka maalataan peittomaalein.” • pääosin toteutunut 
• kaavassa ei määrätä mitään laudoitustyypistä, mikä näkyy julkisivu-

verhousten moninaisuutena, monissa rakennuksissa jälleenraken-
nuskaudelle vieras verhoustapa

katot • oltava harjakatto, jonka kattokaltevuus sama kuin vanhoissa asuinrakennuksissa
• ulkonevat räystäät

• kaavan voimaantulon jälkeisissä laajennuksissa tämä lienee toteu-
tunut

ikkunat ja ovet • ”Ikkunoiden on oltava jaolliset, ruutukoko enintään 1,2 m2.” • laajennuksissa on usein isompiakin ikkunoita
• jaollisuuden vaatimus ei aina ole toteutunut, johtanut myös tuule-

tusikkunamalleihin, koska kaava ei määrittele millä tavoin jaollinen 
ikkuna

• ikkunoiden materiaalista ei määräyksiä

pihat • tonttien kadun puolelle on merkitty istutettava alueen osa
• tontit on aidattava puu- tai pensasaidoin
• enimmäkseen 1 autopaikka/ asunto

• aitamallista ei määräystä, mikä näkyy kirjavuutena alueella
• pihan pintamateriaaleista ei määräyksiä, mikä on johtanut laajoihin 

asvaltti- ja betonikivialueisiin joillain pihoilla
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Karjasillan kaavatilanne nyt

Oulun kaupunki on käynnistänyt Karjasillan asemakaavamuutoksen 
5.6.2014. Tavoitteena on Karjasillan kulttuurihistoriallisten arvojen säi-
lyttäminen ja kaavan ajanmukaisuuden tarkistaminen muilta osin. Kaa-
vamuutoksen taustalla on Museoviraston inventointi, jossa Karjasilta 
on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuri-
ympäristöksi (RKY). Status on merkittävä: inventointi on osa valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kohteiden arvot täytyy huomioida 
kaikilla kaavatasoilla. 

Nykyinen vuoden 1980 asemakaava ei riitä alueen arvojen säilyttämi-
seen. Erityisesti ongelmana on, että kaava suojelee vain rakennuksen 
hahmon, ei itse rakennusta. 2000-luvulla joitain päärakennuksia on pu-
rettu ja korvattu uusilla. Vuonna 2004 tehdyt rakennustapaohjeet eivät 
riitä suojelun selkänojaksi, vaan rakennusten säilymisen turvaksi tarvi-
taan asemakaavamuutos.

Asemakaavamuutos alkoi inventoinnilla, joka valmistui alkukeväästä 
2015. Inventoinnissa selvitettiin alueen historia, talotyypit ja rakennus-
kohtainen säilyneisyys.

kaavan keinot keinojen arviointi
muita määriteltyjä aSioita • lähempänä kuin 8 metriä naapurin rakennuksesta tai rakennusalasta olevan julkisivun ikkunan oltava lattiasta 

170 cm
• palomääräys

rakennuStapaohjeet 1980
• kattomateriaali: konesaumattu sileä pelti, aaltominerit tai tiili
• kattoväri: musta, tumma harmaa, ruskea tai tiilenpunainen
• seinäväri: taitettu rauhallinen väri, esimerkiksi keltamulta tai punamulta, tehostevärinä listoissa, räystäissä 

valkoinen tai seinään väri taitettuna tummemmaksi
• aita: puusäleaita korkeus n. 70-100 cm. Värisuositus punamullan punainen, portti valkoinen, mallipiirros kah-

desta tyypistä
• paloteknisiä rajoituksia, jos rakennetaan lähemmäs kuin 8 metriä naapurin seinästä, koskee seinärakennetta, 

ikkunoita ja katetta
• laajennusehdotukset kuudelle talotyypille: pienemmille Ruotsin lahjataloille ja Metsäkototalotyypille isoja 

laajennuksia, rungon jatkaminen ja siipi. Isommille talotyypeille kuistilaajennuksia, jonne sijoitettu pesutilat ja 
mahdollisesti lisähuone.

 2004
• asemakaavaa on tulkittu edellisiä rakennustapaohjeita tarkemmin
• laajennusesimerkki
• julkisivut: ei kenttälaudoitusta, puuverhouksen detaljit
• katot: harjakatto, katteena bitumikermi, konesaumattu ohutpelti, tiili tai betonikattotiili. Profiilipelleistä vähä-

poimuinen malli
• talousrakennukset: alisteisuus päärakennukseen nähden
• piha: aita, yksi ajoneuvoliittymä, puidenkaatoilmoitus, pintavesien poisjohtaminen, pihajärjestely- ja istutus-

suunnitelma, sokkelikorot
• kuntoarvio
• rakenteet ja talotekniikka
• lisälämmöneristäminen ja ikkunoiden siirto julkisivupintaan

1980
• suppeat ohjeet
• katto- ja seinäväriohjeiden vaikutusta alueella ei juuri näe; alue on 

kirjavampi kuin mihin ohjeet opastavat
• laajennusesimerkeistä sosiaaliministeriön talotyypin kuistilaajen-

nuksia, tai sen hahmoisia laajennuksia, näkyy alueella melko monta
• laajennusesimerkkien tavoitteena on ollut sopeutuvat laajennuk-

set. Laajennukset ovat kuitenkin melko massiivisia, ja muuttavat ra-
kennuksen hahmoa merkittävästi. Kun laajennus on tehty vanhaan 
rakennukseen ja on käytetty uusia materiaaleja ja detaljeja, usein 
koko rakennus on muuttunut näyttämään enemmän 80-luvulta 
kuin 40-luvulta.

2004
• aiempaa yksityiskohtaisemmat ohjeet
• perustuvat asemakaavamääräyksiin
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6.1 karjaSillan arvot

Karjasillan kapeita katuja kävellessä on helppo ymmärtää alueen viehä-
tys. Puutarhamaiset tontit, kadun varressa samannäköisiä vanhoja ta-
loja, levollinen tunnelma, joka jatkuu kortteli toisensa perästä. Inhimil-
linen mittakaava, värien vaihtelu, yksityiskohtien runsaus. Alueella on 
identiteetti, jonka minä ulkopuolisena tarkkailijanakin selvästi tunnen.

Virallisissa arvottamisissa, tärkeimpänä Museoviraston RKY-kuvaus, 
Karjasillan arvoiksi mainitaan jälleenrakennuskauden alueen laajuus ja 
yhtenäisyys.1 laajuus onkin yksi piirre, joka erottaa Karjasillan monesta 
muusta jälleenrakennuskauden alueesta. Itä – länsi –suunnassa alueen 
halkaisija on yli kilometrin ja rakennuksia on noin 550.

yhtenäisyys on Karjasillan arvo monella tasolla. Lähes kaikki rakennuk-
set ovat jälleenrakennuskaudelta. Vain 5 % rakennuskannasta on raken-
nettu vuoden 1959 jälkeen. Rakennukset on tehty tyyppipiirustuksia 
käyttäen, joten ne ovat keskenään hyvin samanlaisia. jälleenrakennus-
kauden arkkitehtuuri on hyvin yhtenäistä. Kaavallinen ratkaisu on sa-
manlainen koko alueella: päärakennus sijoittuu tontin etuosaan lähelle 
katua ja talousrakennukset matalampina tontin takaosaan. Nämä kaikki 
tuottavat hyvin yhtenäisiä katunäkymiä. Yksittäinen rakennus ei nouse 
massasta, vaan kokonaisuus muodostuu keskenään tasa-arvoisista ra-
kennuksista.

Oulun kaupungilla Karjasillan inventoinnissa asiantuntijat arvottivat 
alueen. Arvottamisessa keskeisiksi asioiksi nousivat autenttisen raken-
nuskannan säilyminen, jälleenrakennuskauden tyyli materiaaleissa ja 
yksityiskohdissa, katulinjat ja rakennusten sijoittuminen tontille, rakei-
suus ja sen hierarkia, aidat ja kapeat tonttiliittymät, kunnossapidetty 
rakennuskanta ja pientalotonttien vehreys. 

Viralliset arvottamiset koskevat historiallisia, arkkitehtonisia ja ympäris-
töllisiä arvoja. Nämä arvot ovat ensisijaisesti ulkopuolisen tarkkailijan 

1 Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009

6. karjaSillan arvot ja tulevaiSuuden tavoitteet

arvoja. Sisäpuolelta katsottuna, alueen asukkaan tai kiinteistön omis-
tajan näkökulmasta, myös käyttöarvot ovat tärkeitä. Karjasillan asu-
kaskyselyssä asukkaat arvostivat aluetta erityisesti sen hyvän sijainnin, 
turvallisuuden, vehreyden ja viihtyisyyden takia. Kulttuurihistorialliset 
arvot nähtiin osana alueen viihtyisyyttä.2 Omakotitaloasuminen on ol-
lut pitkään, ja on edelleenkin, suomalaisten yleisin toiveasumismuoto, 
ja Karjasilta varmasti vastaa näihin unelmiin. Omakotitaloasumiseen lii-
tettyjä piirteitä ovat vapaus, väljyys, oma piha, oma rauha ja toisaalta 
myös yhteisöllisyys ja turvallisuus. jälleenrakennuskauden asuinalueel-
la lisänä saa vehreän kasvillisuuden, idyllisen pienimittakaavaisen ym-
päristön ja vanhan alueen tunnelman.

jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin arvostus on vaihdellut vuosi-
kymmenten saatossa voimakkaasti. Välillä rintamamiestaloalueet on 
nähty lähes slummeina, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana 
alueiden ja rakennustyypin arvostus on noussut huomattavasti. Rin-
tamamiestalosta on tullut ikoninen suomalainen ydinperheunelma.3 
jälleenrakennuskauden asuntosuunnittelu vastaa edelleen pääpiirteis-
sään suomalaisten asumistarpeisiin.

Diplomityössäni lähestyn Karjasiltaa sen kulttuurihistoriallisten arvojen 
kautta. Karjasilta on kulttuurihistoriallisesti arvokas nimenomaan mil-
jöötasolla, kokonaisena alueena, jonka tärkein piirre on yhtenäisyys.

2 Reinikainen ym. 2009, asukaskyselyn kysymys 38:n vastausten perusjakaumat
3 Esimerkiksi Kari Hotakaisen juoksuhaudantie ja Kirsi Saarikangas. jälleenrakennuskaudella 
asuintaloja alettiin suunnitella ydinperheille.
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6.2 tulevaiSuuden tavoitteet

Vastaus siihen, millainen olisi Karjasillan hyvä tulevaisuus, riippuu vas-
taajasta. Asukkailla, viranomaisilla ja muilla kaupunkilaisilla on jokaisel-
la oma näkökulmansa alueeseen.

Oma näkökulmani liittyy alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Hyvässä 
tulevaisuudessa Karjasillan kulttuurihistorialliset arvot ovat säilyneet. 
Alue on yhtenäinen jälleenrakennuskauden asuinalue.

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen on suunnitteluni tavoite, ja 
myös virallisen asemakaavamuutoksen tavoitteena, mutta onko se ai-
nut tavoite? jos olisi, ratkaisu olisi kenties museointi tai asumisen ja ra-
kentamisen hyvin tiukka säätely. Tavoitteena on kuitenkin myös alueen 
säilyminen asuttavana, viihtyisänä ja vetovoimaisena. Suojelun tulee 
olla myös kaikille tasapuolista. Nämä ovat päätavoitteen, kulttuurihisto-
riallisten arvojen säilymisen, reunaehtoja.  Suunnittelussa haluan myös 
ottaa huomioon sen tosiasian, että alueeseen kohdistuu hyvin erilaisia 
tavoitteita. Erilaisten näkökulmien huomioonottamiseksi asukkaiden 
tulee voida osallistua suojeluun.

alue pysyy 
asuttavana, 

viihtyisänä ja 
vetovoimaisena

suojelu on 
rakennusten 
omistajille 

tasa-arvoista

asukkaat voivat 
osallistua 
suojeluun

karjaSillan 
kulttuurihiStorialliSet 

arvot Säilyvät

yhtenäiSyyS

Kuva 19. Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen on suunnittelun päätavoite. 
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7. SäiLyyKö KARjASiLtA? – AnALyySi

7.1 karjaSillan SäilymiSen edellytykSet

Suunnitteluni lähtee yksinkertaisesta kysymyksestä: mitä Karjasillan 
säilymiseen tarvitaan? Analyysi perustuu inventoinnin ja diplomityön 
tekemisen aikana syntyneeseen tietopohjaan. Kaikista asioista ei ole 
kuitenkaan tietoa saatavilla (esimerkiksi tulevaisuudesta voi esittää vain 
valistuneita arvauksia), joten analyysi perustuu myös omiin arvioihini ja 
tapaani hahmottaa maailmaa. Tilanne on kaikessa suunnittelussa tyy-
pillinen: kaikista asioista ei ole saatavilla tietoa, mutta ratkaisuja täy-
tyy silti tehdä. Tuomalla suunnitteluoletukset esiin suunnittelusta tulee 
avoimempaa ja sen perusteita voi myös arvioida paremmin.

Seuraavissa taulukoissa olen analysoinut Karjasillan säilymisen edelly-
tyksiä. Vihreä väri kertoo, että tilanne on Karjasillalla kyseisessä asiassa 
säilymisen kannalta suotuisa, punainen kertoo että nykytilanne uhkaa 
arvojen säilymistä. Kriittiset pisteet ovat tilanteita, joissa asiat muuttu-
vat konkreettisiksi: ratkaisuja jotka joko säilyttävät Karjasillan arvoja tai 
hävittävät niitä. Lisäksi olen analysoinut vaikuttamisen keinoja ja sitä 
kuka asiaan pystyy vaikuttamaan. Kyseessä ei ole vielä suunnitelma sii-
tä, mitä pitäisi tehdä, vaan keinovalikoiman analyysi. Harmaalla pohjal-
la olevia keinoja Karjasillalla ei tarvitse käyttää, sillä kyseiset asiat ovat 
jo hyvällä tolalla.

julkinen valta tukee alueen 
säilymistä

säilyttäminen ja korjaami-
nen on halvempaa kuin 
purkaminen ja uudis-

rakentaminen

käyttö arvot, tiedot, taidot markkinat hallinto

alue on haluttu ja sillä on 
hyvä maine

muut intressit 
eivät uhkaa aluetta

omistajilla on riittävästi 
tietoa kulttuurihistorialli-
sista arvoista sekä taitoa 

korjata

omistajat arvostavat vanhoja 
rakennuksia ja pihapiirejä

rakennukset ovat 
käyttökelpoisia

rakennuksiin ei ole 
muutostarpeita

pihat vastaavat asukkaiden 
tarpeisiin perinteisessä 

asussaan

Kuva 20. Mitä asioita Karjasillan säily-
miseen tarvitaan ja millainen tilanne 
on? Taulukossa vihreällä säilymisen 
kannalta suotuisat asiat, punaisella 
säilymistä uhkaavat asiat.
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 käyttö

karjaSillan miljöö Säilyy joS: tilanne karjaSillalla: kriittiSet piSteet: vaikuttamiSen keinot – kuka voi vaikuttaa – keinon arviointi

Rakennukset ovat käyttökelpoisia Rakennusten käyttökelpoisuus 
on säilynyt. Asumisen perus-
tarpeet ovat ennallaan, mutta 
piharakennusten käyttötarpeet 
ovat muuttuneet. joitain pää-
rakennuksia halutaan purkaa 
huonokuntoisuuteen vedoten.

• uudet piharaken-
nukset

• vanhojen pääraken-
nusten korvaami-
nen uusilla

1. ASEMAKAAVAN KÄYTTÖTARKOITUSMERKINNÄT – asemakaavoitus – juridinen 
ja hidas keino

2. LUOVAT UUSIOKÄYTÖT – kansalaiset, kaupunki, yhdistykset, yritykset – no-
pea ja kevyt, mutta säilymisen kannalta riskialtis keino

rakennuksiin ei ole muutostarpeita Muutostarpeita on tullut elin-
tason nousun ja kulttuurin yksi-
löllistymisen myötä. Asuminen 
on vaativampaa kuin jälleenra-
kennuskaudella.

• laajennukset
• rakennusten korjaa-

minen ja perso-
nointi

• kellariremontit
• kylmien ullakoiden 

käyttöönotto
• pesutilojen paranta-

minen
• piharakennusten-

purkaminen
• uudisrakentaminen 

erityisesti pihalla

A) Muutosten laadun parantaminen
1. KORjAUSTAPAOHjEET – asemakaavoitus – halpa, vaikuttavuus epävarma, 

mutta lisääntyy, jos ohjeita käytetään aktiivisesti rakennuslupaa haettaessa
2. KORjAUSNEUVONTA – rakennusvalvonta, Pohjois-Pohjanmaan korjausraken-

tamiskeskus – lienee tehokasta, jos tavoittaa asiakkaan ennen kuin suunni-
telmia on tehty liian pitkälle, henkilökohtaisuus etuna

3. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET, hyväksyttävien ratkaisujen määrittäminen – 
asemakaavoitus – vaikuttava keino, jos pystytään muodostamaan tarpeeksi 
yksiselitteiset määräykset. Se on kuitenkin vaikeaa: yksilölliset tilanteet – 
yleispätevä kaava

B) Muutosten estäminen 
1. TIUKAT SUOjELUASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET – asemakaavoitus – ei vastaa 

Karjasillan kehittymisen muihin tavoitteisiin (alueen vetovoiman säilyttämi-
nen, asukkaiden välinen tasa-arvo)

pihat vastaavat asukkaiden tarpei-
siin perinteisessä asussaan

Pihojen hoidon tyyli ja taso 
vaihtelee voimakkaasti riip-
puen asukkaan intresseistä. 
Pihoilla on tapahtunut paljon 
muutoksia.

• omistajan harrastu-
neisuus

• salaojaremontit ja 
kellarin ulkopuoliset 
korjaustyöt

• lisärakentaminen

1. NEUVONTA, VIHERRAKENTAMISEN OHjEET – asemakaavoitus, rakennusval-
vonta – neuvonta on ohjausta, mutta jos asukkaalla on itsellään voimakas 
näkemys, ei neuvonta vaikuta

2. ASEMKAAVAMÄÄRÄYKSET – asemakaavoitus – joitain asioita pihasta kaavas-
sa voidaan määritellä, mutta vaarana on liian rajoittava kaava

3. ASUKASTOIMINTA – asukasyhsdistys, asukkaat – naapuruston merkitys on 
suuri, toimintaa on jo esim. avoimet puutarhat -päivä
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 arvot, tiedot, taidot

karjaSillan miljöö Säilyy joS: tilanne karjaSillalla: kriittiSet piSteet: vaikuttamiSen keinot – kuka voi vaikuttaa – keinon arviointi

omistajat arvostavat vanhoja ra-
kennuksia ja pihapiirejä

Iso osa arvostaa, mutta osa 
asukkaista on alueella muista 
syistä esim. pelkästään hyvän 
sijainnin takia. Tutkimuksen 
mukaan mitä pitempään Kar-
jasillalla asuu, sitä enemmän 
aluetta ja yhteisiä pelisääntöjä 
arvostaa. jälleenrakennuskau-
den arkkitehtuurin arvostus on 
yleisesti noussut.

• uusien asukkaiden 
muutto alueelle

• korjaustöiden 
suunnittelu ja toteu-
tus: perustuvatko 
muutoshaaveet 
vahan rakennuksen 
ominaisuuksiin vai 
eivät?

1. ARVOKESKUSTELUT jA ”KARjASILLAN HENGEN” VAALIMINEN -  asukkaiden 
kesken / kaupunki ja asukkaat – lisää ehkä joidenkin arvostusta aluetta 
kohtaan, riskinä että vain aktiiviset ja jo nyt aluetta arvostavat osallistu-
vat. Toisaalta, jos riittävän moni arvostaa vanhaa taloaan ja korjaa sitä sen 
mukaisesti, tämä alkaa näkyä ympäristössä. Naapuruston esimerkit ovat 
konkreettisuudessaan merkittäviä vaikuttajia korjauspäätöksissä.

2. ARVOjEN MARKKINOINTI: OHjEET UUSILLE ASUKKAILLE – asukasyhdistys, 
rakennusvalvonta – uusilla asukkailla on eniten muutostarpeita ja katse 
vielä tiiviisti omassa talossa.  jos Karjasillan yhtenäisyyden arvot tavoittavat 
heidät, vaikutus rakennusten säilymiselle on merkittävä.

omistajilla on riittävästi tietoa kult-
tuurihistoriallisista arvoista sekä 
korjaus- tai korjauttamistaitoa

Usein ei ole: moni arvostaa 
vanhaa, mutta rakennusten 
muutokset kertovat, että jäl-
leenrakennuskauden arkkiteh-
tuurin arvoja ei ole tunnettu. 
jälleenrakennuskauden piho-
jen arvot luultavasti melko tun-
temattomia.

• korjaustöiden suun-
nittelu ja toteutus

• pihan hoito

1. INVENTOINTI – asemakaavoitus – tietoa päätösten pohjalle. Korjausta ajatel-
len kuitenkin liian yleistä tietoa.

2. OPPAAT, KORjAUSNEUVONTA – rakennusvalvonta, asemakaavoitus, korjaus-
rakentamiskeskus, museo, yliopisto, lukuisat internet-sivustot – tietoa on 
paljon, mutta se on hajallaan ja usein liian yleispiirteistä korjausten käytän-
nöllisiin valintoihin nähden.

3. KORjAUSTAPAOHjEET - asemakaavoitus – vaikutus perustuu siihen kuinka 
hyvin ohjeet tavoittavat rakennusten omistajat

4. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET – asemakaavoitus – ei lisää tietoa, ”sokea totte-
leminen” ei välttämättä tuota linjakkaita tuloksia

5. VERTAISKESKUSTELUT NAAPURUSTOSSA jA ESIM. FACEBOOKISSA – karja-
siltalaiset ja heidän ihmissuhdeverkostonsa – luultavasti hyvin tärkeä tekijä 
säilymisessä, vaikutukset riippuvat kunkin keskustelijan omasta motivaatios-
ta. Millaisia tavoitteita ihmisillä on, tukevatko ne alueen säilymistä? 

6. KÄYTÄNNÖN TÖIDEN VERTAISOPPIMINEN, TALKOOT – asukkaat keskenään, 
lisäksi asiantuntija-apua – konkreettinen oppiminen on tehokkainta oppimis-
ta ja ne ratkaisut, jotka on käytännössä nähnyt, vaikuttavat tulevien ratkaisu-
jen tekemiseen. jos avain-asukkailla on riittävästi tietotaitoa, erittäin tehokas 
keino.  Kuinka korkea kynnys olisi toimintaan osallistumiselle?

7. AMMATTILAISTEN KOULUTUS – yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattijär-
jestöt ja ammattilehdet, rakennusvalvonta – suunnittelijoiden ja rakentajien 
tietotaito jälleenrakennuskauden piirteistä on olennaista, sillä he pukevat 
asiakkaan toiveen konkreettiseen muotoon, joka joko säilyttää arvoja tai 
sitten ei. Miten ja kuka tavoittaisi ammattilaiset tehokkaasti? Mikä ammatti-
ryhmä vaatisi erityisesti lisäkoulutusta?
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 markkinat

karjaSillan miljöö Säilyy joS: tilanne karjaSillalla: kriittiSet piSteet: vaikuttamiSen keinot – kuka voi vaikuttaa – keinon arviointi

Säilyttäminen ja korjaaminen on 
halvempaa kuin purkaminen ja 
uudisrakentaminen

Huolto on halvinta, mutta vaih-
taminen on usein halvempaa 
kuin korjaaminen. Karjasillalla 
on vahva itse tekemisen perin-
ne (edullista, laatu vaihtelee).

• rakennusten huolto
• korjaustyöt
• omistajan budjetti 

ja arvovalinnat
• huonokuntoisten 

rakennusten purka-
minen

Rakennusosien ja ulkopuolisen työn hintaan on vaikea vaikuttaa, joten olisi vaiku-
tettava huolto- ja korjauskulttuuriin sekä ammattitaitoon
1. HUOLTOKULTTUURIN KOHENTAMINEN – naapurusto, asukasyhdistys – naa-

puruston toimintakulttuuri luo tason, johon jokainen asukas omat tapansa 
suhteuttaa. julkisen vallan on tähän vaikea puuttua; neuvota ei luultavasti 
toimi, sillä kyse ei liene tiedon puutteesta vaan tavoista. Konkreettinen apu 
esimerkiksi asukasyhdistykseltä, kaupungin palvelut vanhuksille ja vammai-
sille?

2. KORjAUSAVUSTUKSET – Ely-keskus, onko muita? – saako avustuksia jälleen-
rakennuskauden rakennuksille? jos saa ja tiedotus avustuksista toimii ja 
avustussysteemi on sujuva, merkittävä keino. Kaupungilla tuskin on varaa 
rahallisiin avustuksiin.

3. KORjAUSNEUVONTA – rakennusvalvonta, korjausrakentamiskeskus – pitää 
olla kyllä hyvät argumentit, että voittaa kilpailussa hinnan kanssa!

4. TIUKAT DETALjITASON ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET – asemakaavoitus – kiel-
letään halpa. Tälle on vaikea saada sosiaalista hyväksyntää. Kunta on myös 
korvausvelvollinen, jos kaava aiheuttaa rakennuksen omistajalle merkittäviä 
kuluja.

Alue on haluttu ja sillä on hyvä 
maine

Kyllä: sijainti on hyvä ja alue 
koetaan viihtyisänä. Rakennus-
ten myyntihinnat ovat melko 
korkeat.

• kansalaisten asumis-
toiveet ja varallisuus 
(iso trendi)

1. ALUEEN VETOVOIMAN KASVATTAMINEN (täydennysrakentaminen, palvelu-
jen kehittäminen, viheralueiden ja liikenneyhteyksien parantaminen, alueen 
mainostaminen, imagon parantaminen) – kaupunki ja alueen imagossa myös 
asukkaat ja muut kansalaiset – Maineen parantaminen vaatii melko järeitä 
toimia, mutta Karjasillalla tilanne jo nyt hyvä.

muut intressit eivät uhkaa aluetta, 
käyttö on vakaata ja jatkuvaa

Kyllä: alue on vakiintunut 
asuinalue.

• uhkia voisivat 
olla esimerkiksi 
tonttikeinottelu, 
hallitsematon 
lisärakentaminen, 
kaupan, liikenteen 
ja teollisuuden 
intressit alueella

1. Pitkän tähtäimen MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU – maakuntakaavoitus, yleis-
kaavoitus, asemakaavoitus, kaupungin johto, kaupunginvaltuusto – tulevai-
suuden suunnitelmat, selvyys tai epävarmuus vaikuttaa voimakkaasti alueen 
kehitykseen, Karjasillalla tilanne vakaa.

2. Kaupungin omistamilla mailla TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET – kaupunki, 
tontti- ja asumispalvelut – vuokrasopimuksilla joko turvataan säilyminen tai 
vaarannetaan se, merkittävä asia, Karjasillalla tonttien vuokrasopimukset 
yleensä 2040-luvulle asti, tilanne vakaa.
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 hallinto

karjaSillan miljöö Säilyy joS: tilanne karjaSillalla: kriittiSet piSteet: vaikuttamiSen keinot – kuka voi vaikuttaa – keinon arviointi

julkinen valta tukee alueen säily-
mistä

Kyllä: suojeluperiaate on julkisen 
vallan intressi alueella.

• Museoviraston 
inventoinnit

• kaavaprosessit
• rakennuslupapro-

sessi
• kaupungin päätök-

senteko
• tiedottaminen
• kaupungin omat 

toimet alueella: 
viheralueiden ja 
katujen hoito

1. RKY-INVENTOINTI – museovirasto – merkittävä, muuta julkista valtaa ohjaa-
va asiakirja

2. MAAKUNTAKAAVA, YLEISKAAVA, KULTTUURIYMPÄRISTÖOHjELMA, IN-
VENTOINNIT – Pohjois-Pohjanmaan liitto, yleiskaavoitus – ylemmät kaavat 
ohjaavat asemakaavaa, yleiskaavassa strategiset linjat myös kulttuuriym-
päristöasioista. Keino, joka vaikuttaa välillisesti, lähinnä asemakaavan ja 
rakennuslupien myöntämisen kautta.

3. ASEMAKAAVA – asemakaavoitus, kaupunginvaltuusto – kaava on juridinen 
lähtökohta suojelulle, mutta yksinään ei riittävä keino säilymiseen. Mer-
kittävä vaikuttaja. Kaupunginvaltuutetuilla on lopulta päätösvalta kaavan 
hyväksymisestä. Paikallisdemokratia ei puutu suoraan kaavanlaadintaan, 
mutta kaavan täytyy sopia heille, jotta se hyväksytään. jos kaavahanke kär-
jistyy, se voi myös politisoitua ja henkilöityä poliittiseksi kysymykseksi.

4. RAKENNUSLUPAPROSESSI – rakennusvalvonta – tärkeä linkki, missä kau-
pungin vaikuttamismahdollisuudet konkretisoituvat; asemakaavan tulkin-
ta, korjausneuvonta. Millainen asiakaspolku rakennusluvan hakijalla on 
kaupunkiin päin? Tukeeko se säilyttämistä, tuleeko oikeaa tietoa oikeassa 
kohdassa?

5. MUSEON LAUSUNNOT – Pohjois-Pohjanmaan museo – merkittävä vaikutus, 
usein rajoittaa toiminnan vapautta. 

6. jULKISEN VALLAN YHTEISEN LINjAN LUOMINEN – asemakaavoitus, raken-
nusvalvonta, museo – eri viranomaisten kantojen erilaisuus heikentää säily-
mistä, julkisen vallan yhteiset kasvot voisivat tuoda suojeluun tehokkuutta. 
Löytyykö yhteistä linjaa? Millaista yhteistyö voisi käytännössä olla?
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analyysin tulokset

Karjasillan säilymisen edellytysten analyysi osoittaa, että Karjasillalla on 
sekä säilymistä puoltavia että vastaan olevia tekijöitä. Peruslähtökohta 
säilymiselle on hyvä: alue on haluttu asuinalue lähellä keskustaa ilman 
ulkoisia uhkia. Rakennuskanta palvelee edelleen alkuperäisessä tarkoi-
tuksessaan asuntoina.

Karjasillan säilymisen uhat nousevatkin sisältä päin. Rakennukset ovat 
vaatimattomia nykyiseen elintasoon nähden ja pihojen käyttö on muut-
tunut vuosikymmenten saatossa. Uudet tarpeet näkyvät laajennuksina, 
rakennusten ilmeen muuttumisena, pihojen erilaistumisena ja uusina 
rakennuksina.

Suhtautuminen jälleenrakennuskauden arkkitehtuuriin on kaksijakois-
ta. Toisaalta rintamamiestalojen arvostus on noussut kohisten, mutta 
toisaalta korjaamisen kulttuuri ja tietotaito vanhoista taloista on ohen-
tunut. Pelkkä vanhan arvostus ei myöskään vielä takaa säilymistä: usein 
tieto on liian epämääräistä ja kun rakennusosia uusitaan, jälleenraken-
nuskauden piirteet hiljalleen kuoriutuvat talosta pois. Usein vähän va-
hingossakin, kun keskitytään teknisiin ratkaisuihin ja toiminnallisuuteen 
ja näistä lähtökohdista valitaan halvin ratkaisu.

Analyysin perusteella voi todeta, että Karjasillan miljöön säilymisen 
kriittisiä pisteitä ovat rakennusten julkisivumuutokset, laajennukset, 
pihojen rakentaminen ja päärakennusten purkaminen. Näiden muutos-
ten laatuun vaikuttamalla voidaan vaikuttaa Karjasillan miljöön säilymi-
seen.

jos nykyisiin kehityskulkuihin ei vaikutettaisi millään lailla, Karjasillan 
pientaloalue säilyisi luultavasti puisten pientalojen alueena. Osat van-
hoista rakennuksista korvattaisiin uusilla ja säilyneistä taloista hiljalleen 
häviäisi jälleenrakennuskauden piirteitä. Alueen pieni mittakaava ja 
vehreys todennäköisesti säilyisivät ja alue säilyisi vetovoimaisena. Yhte-
näisyys ja historialliset arvot kuitenkin kärsisivät. Kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilymisen kannalta jotain täytyy siis tehdä.

7.2 miten muutoSpaineet näkyvät 
rakennetuSSa ympäriStöSSä?

Seuraavassa osuudessa käsittelen tarkemmin analyysissa esiin nous-
seita keskeisiä muutostrendejä. Tieto perustuu Karjasillan rakennetun 
ympäristön inventointiin. Teemakartat ja diagrammit ovat suoraan in-
ventoinnista. Diplomityössäni olen syventänyt analyysia ja tehnyt joh-
topäätöksiä, miten muutostrendeihin suojelussa pitäisi vastata.

http://www.blomurbex.com/v02/ExtractOblique?usertoken=d6b31793eb4e08441a73331e7613c8f9&srs=EPSG:3785&height=2672&orient=N&width=4008&x=2837616.04971&y=9608481.89841&zoom=1&idObliq=N+025.490722_65.000419_090808[16.1.2015 12:25:33]

Kuva 21. Laajennukset muuttavat Karjasillan miljöötä eniten. Paimenpolun var-
ren pientä Lapin rakennus Oy:n talotyyppiä on laajennettu lähes joka tontilla.
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MERKKIEN SELITYKSET

Karjasillan inventointi
Oulun kaupunki
15.12.2014
Venla Leppänen ja Laura Backman

JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN
PIIRTEIDEN SÄILYNEISYYS
ASUINRAKENNUKSET

1. Alkuperäinen tai lähes
alkuperäinen

2. Tyyli säilynyt

3. Tyylimuutoksia

4. Päärakennuksen tyyli
säilynyt, laajennus muuttaa
ilmettä

5. Tyyli muuttunut
merkittävästi

6. Ei jälleenrakennuskauden
rakennus / ei inventoitu
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jälleenrakennuSkauden piirteiden SäilyneiSyyS 
– KoKonAiSuutenA SäiLynyt, yKSityiSKohdiSSAAn 
kirjava

Säilyneisyyden ensimmäisellä tasolla, aluekokonaisuutena, Karjasilta 
on säilynyt erinomaisesti. Alueen autenttinen rakennuskanta ja rakei-
suus ovat säilyneet. Katunäkymät ovat pääosin eheitä. Kokonaisuuden 
säilymisessä yksi tekijä on kaupungin maanomistus. Koska pääosa ton-
teista on vuokratontteja, ei maan arvon nousu ole houkutellut tehok-
kaampaan rakentamiseen ja alueen pirstoutumiseen.

Yksittäisten rakennusten tasolla muutoksia on taasen tapahtunut pal-
jon. Yksityiskohdissaan Karjasilta on todella kirjava. Keskustan läheisyys 
on tuonut alueelle haluttavuutta ja rakentamispaineita. Tämä näkyy laa-
jennusten ja julkisivumuutosten suurena määränä. Esimerkiksi Toppilan 
jälleenrakennuskauden alueella laajennuksia ja julkisivumuutoksia on 
tehty selvästi vähemmän. Vajaa puolet rakennuksista edustaa vielä hy-
vin jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria. 14 % rakennuskannasta on 
muuttunut niin paljon, etteivät ne enää tyyliltään edusta jälleenraken-
nuskautta.

Tyypillisiä julkisivumuutoksia ovat verhousmateriaalin vaihtaminen, 
muutokset ikkunoiden materiaalissa, puitejaossa ja vuorilaudoissa, ra-
kennusten lisäeristäminen ja ikkunoiden jääminen syvennykseen. Piho-
jen puolella julkisivuihin on tehty frontoneja, parvekkeita, uusia kuiste-
ja ja laajennuksia.

johtopäätökset

Suojelun täytyy perustua pääosin siihen, mitä on säilynyt. Karjasillan 
tapauksessa tämä tarkoittaa erityisesti aluekokonaisuutta; rakeisuutta 
ja alkuperäistä rakennuskantaa. Yksittäisten rakennusten tasolla säily-
neisyys vaihtelee niin paljon, että kontekstista irrallaan niiden suojelu 
olisi perustelematonta.

Ilman säätelyä jälleenrakennuskauden piirteitä tulisi luultavasti katoa-
maan lisää ja ihmisten yksilölliset ratkaisut korostuisivat entisestään. 
Alkuperäisiä detaljeja on paljon jo hävinnyt, mutta vain muutama ra-
kennus on korvattu kokonaan uudella. Osa asukkaista on kiinnostunut 
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jälleenrakennuSkauden piirteiden SäilyneiSyyS 
aSuinrakennukSiSSa (KPL)

säilyttämään ja palauttamaan jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria 
omaehtoisestikin, mutta heitä on todennäköisesti sen verran vähän, 
että ilman suojelukaavaa alueen arvot tuskin säilyisivät. Säilyneisyydes-
sä on katukohtaista vaihtelua, joka selittyy pääosin talotyypin koolla, 
mutta myös naapurustokulttuurin vaikutus näkyy esimerkiksi ikkuna-
muutoksissa ja autotallien tyylissä.
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1. alkuperäinen tai lähes alkuperäinen

Rakennuksen talotyyppi ja rakentamisaika on selvästi tunnistettavissa. 
Materiaaleista suurin osa on alkuperäisiä, esimerkiksi sisään-ulos-au-
keavat ikkunat. Yksittäinen rakennusosa (esim. kate tai ovi) voi olla tyy-
lille vieras. Laajennukset ovat pieniä ja tyylinmukaisia. Rakennuksessa 
ei ole paksua lisäeristystä, joka jättää ikkunat syvennykseen.

jälleenrakennuSkauden piirteiden SäilyneiSyyS

2. tyyli säilynyt

Talotyyppi on selvästi havaittavissa. Materiaalit voivat olla uusia, mut-
ta rakennus edustaa tyyliltään jälleenrakennuskautta tai rakennus on 
muuten lähellä alkuperäistä asua, mutta jokin rakennusosa (esim. ikku-
nat) on vaihdettu. Laajennukset ovat pieniä lisäyksiä.

3. tyylimuutoksia

Talotyyppi on havaittavissa, mutta rakennuksessa on tehty selviä muu-
toksia materiaaleissa, rakennusosissa tai laajennuksissa. julkisivumate-
riaalit ovat pääosin uusia, osa tyylille vieraita.

4. Päärakennuksen tyyli säilynyt, laajennus muuttaa kokonaisuuden 
ilmettä

Päärakennus on säilynyt lähellä jälleenrakennuskauden asua (luokka 1 
tai 2), mutta massiivinen laajennus muuttaa kokonaisuuden ilmettä.

5. tyyli muuttunut merkittävästi

Talotyyppiä tai rakennusaikaa on vaikea havaita. Rakennus edustaa tyy-
liltään jotain toista aikakautta kuin jälleenrakennuskautta. Alkuperäinen 
ilme on hävinnyt rakennuksen laajentamisen tai verhous- tai materiaa-
livaihdosten myötä.
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LAAjennuKSet – KeSKeiSin ALuettA muuttAvA teKijä

Laajennukset ovat selkein osa Karjasillan kerroksellisuutta. Ne myös 
ovat muuttaneet aluetta eniten. Laajennukset vaihtelevat niin raken-
nusajan, koon kuin tyylinkin suhteen; kahta samanlaista laajennusta 
alueelta ei löydy. Laajennukset sijoittuvat kaavan mukaisesti tonttien 
pihapuolelle. Vanhat kuistit ovat yleensä saaneet väistyä laajennusten 
tieltä.

Hyvä sijainti keskustan kupeessa, reilu rakennusoikeus ja alkuperäis-
ten talojen pieni koko ovat johtaneet Karjasillalla aktiivisempaan laa-
jentamiseen kuin monella muulla jälleenrakennuskauden alueella 
(esimerkiksi Toppila Oulussa, Sairiola Hämeenlinnassa tai Kissanmaa 
Tampereella). Puurunkoisia pientaloja on melko helppo laajentaa ja 
laajentaminen nähdään myös osana pientaloasumisen ideologiaa.

talotyyppien rakennusoikeus

Rakennusoikeuden kannalta rakennuskanta jakautuu kolmeen ryh-
mään:

• ei laajennuksia – rakennusoikeutta paljon jäljellä
• pieniä laajennuksia – rakennusoikeutta jäljellä
• isoja laajennuksia – rakennusoikeus käytetty

Karjasillalla talotyyppien koko vaihtelee. Pienin yksikerroksinen aseve-
litalo (tyyppi 2) on vain 38 k-m2, kun isoimmat kahden perheen talot 
ovat 200 k-m2. Pienimpiä talotyyppejä on laajennettu selvästi eniten, 
kun taas isoimmissa talotyypeissä laajentamiselle ei ole ollut yhtä isoa 
tarvetta.

Tavallisesti Karjasillalla yksikerroksisten talojen kerrosala vaihtelee 50 
ja 100 neliön välissä. Rakennusoikeutta nykyisessä kaavassa on näille 
115 – 150 k-m2. Yksikerroksisten talojen laajennusvara on siis 43 – 100 
k-m2. Hurjimmillaan rakennusoikeus on kolminkertainen alkuperäiseen 
rakennukseen verrattuna.

Puolitoistakerroksisissa talotyypeissä rungon sisälle mahtuva kerrosala 
on n. 90 – 130 k-m2 ja rakennusoikeus 150 – 180 k-m2. Laajennusvaraa 

on siis 25 – 76 k-m2 talotyypistä riippuen. Talotyypeissä, joissa on kaksi 
kaksikerroksista asuntoa, rakennusoikeus on lähellä rungon sisälle mah-
tuvaa kerrosalaa, 200 k-m2.

Nykyisessä kaavassa laajennusvara ei ole suoraan verrannollinen talo-
tyypin kokoon, vaan talotyyppien välillä on huomattavaa eroa laajen-
nusmahdollisuuksissa. Esimerkiksi Heikuran tyyppi 1 ja Oulun läänin ta-
lousseuran jälleenrakennustoimen talotyyppi ovat lähes samankokoisia 
puolitoistakerroksisia pientaloja, mutta kaavassa toisella on rakennus-
oikeutta 150 ja toisella 180 k-m2. Alueen reunoilla isommille tonteille 
laajennusvaraa on osoitettu enemmän kuin tiiviimmälle keskiosalle.
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MERKKIEN SELITYKSET

1. Ei laajennusta

4. Iso laajennus; iso siipilaajennus / rakennuksen
hahmo muuttunut merkittävästi

5. Ei tietoa / laajennusta ei pysty
erottamaan alkuperäisestä

6. Ei jälleenrakennuskauden
rakennus

ARVIOITU RAKENNUSAIKA

Laajennukset ennen v. 1960

Laajennukset 1960 - 1980

Laajennukset 1980 - 2000

Laajennukset 2000 -

Laajennuksen aikaa ei pystytty
arvioimaan

Karjasillan inventointi
Oulun kaupunki
15.12.2014
Venla Leppänen ja Laura Backman

LAAJENNUKSET
PÄÄRAKENNUKSET

2. Pieniä laajennuksia kuten katos,
parveke, frontoni, pieni kuisti

3. Keskikokoisia laajennuksia kuten
kuistilaajennus / pieni siipirakennus /
useampia pieniä laajennuksia
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1. ei laajennusta

2. pieniä laajennuksia

Pieni kuistilaajennus, katos, 
parveke, frontoni tms.

3. Keskikokoisia laajennuksia

Edellistä isompi kuistilaa-
jennus, pieni asuintilojen 
laajennus tai useita pieniä 
laajennuksia.

4. isoja laajennuksia

Iso asuintilojen siipilaajen-
nus tai monia laajennuksia, 
jotka muuttavat rakennuksen 
hahmoa merkittävästi.

laajennuStyypit
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Sopeutuvat ja erottuvat laajennukset

jotta hahmottaisin millaiset laajennukset sopivat 
alueelle ja millaiset rikkovat alueen yhtenäisyyttä, 
olen poiminut esimerkkilaajennuksia alueelta ja 
luokitellut niitä sen mukaan kuinka hyvin ne so-
peutuvat päärakennukseen ja miljööseen. Arvioin-
ti ei sinällään koske rakennuksen arkkitehtuuria, 
vaan sopeutumista ympäristöön.

Sopeutuvia laajennuksia

Laajennukset näyttävät istuvan ympäristöönsä, 
kun ne joko pieninä lisäyksinä sopeutuvat vanhaan 
rakennukseen tai isompina massoina erottuvat 
vanhasta rakennuksesta, mutta ovat sille kuitenkin 
selvästi alisteisia. Päärakennuksen verhousmateri-
aalin jatkaminen laajennukseen liittää rakennuk-
sen ympäristöön, vaikka laajennuksen muotokieli 
olisi modernia.

Kuvat 26, 27 ja 28. Laajennus on pieni lisä selvästi säilyneessä rintamamiestalossa.

Kuvat 24 ja 25. Laajennus on selvästi eri massaa ja matalampi kuin vanha rakennus.

Kuvat 22 ja 23. Laajennus on samaa materiaalia kuin päärakennus.
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Sopeutumattomia laajennuksia

Laajentamisen taustalla on aina käytännöllisiä tarpeita. Halutaan pa-
remmat pesutilat, enemmän makuuhuoneita, suojaisammat ulko-oles-
kelupaikat tms. Käytännöllisiin tarpeisiin vastaavat laajennukset voivat 
kuitenkin rikkoa alueen yhtenäisyyttä tai rakennuksen ilmeen eheyttä. 
jos laajennuksen massa on yhtä iso kuin päärakennuksella, vanha ra-
kennus tuntuu jäävän laajennuksen jalkoihin. Tyypillistä on myös se, 
että koko rakennus on modernisoitu laajennuksen henkeen. Enää ei 
tunnista, että kyseessä on jälleenrakennuskauden rakennus. Monet 
laajennukset ovat muuttaneet rakennuksen pihajulkisivun täysin erilai-
seksi. Uudet parvekkeet ja kuistit ovat usein ilmeeltään raskaita. 

Kuvat 31 ja 32. Vanhaa rakennusta ei erota laajennuksesta.

Kuvat 33 ja 34. Laajennus peittää lähes koko pihajulkisivun.

Kuvat 37 ja 38. Laajennus on yhtä massiivinen kuin vanha rakennus.

Kuvat 35 ja 36. Massassa on aukkoja, alkuperäistä hahmoa ei erota.Kuvat 29 ja 30. Laajennuksen muotokieli on ärhäkkää tai julkisivujen 
käsittely eroaa selvästi vanhasta.
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johtopäätökset

Laajennuksen toiminnot tai laajuus ei kerro vielä kuinka hyvin laajennus 
sopii ympäristöönsä. Laajennuksen muodolla, korkeudella ja erityises-
ti detaljeilla on suurin merkitys. Suojelukaavalle detaljien tärkeys on 
haaste: miten määritellä näin herkkiä asioita asemakaavassa?

Lähes puolessa rakennuksista on vähintään keskikokoinen laajennus. 
Neitseelliseen menneisyyteen ei voi peruuttaa; laajennukset ovat olen-
nainen osa nyky-Karjasiltaa. Tasapuolisuuden nimissä tuleviakaan laa-
jennuksia ei ole syytä estää.

Nykyinen laajennusvara on vähintäänkin riittävä, osin ylimitoitettu. 180 
k-m2 on puolitoistakerroksiselle pientalolle liikaa, mutta hyvin suunni-
teltuna 150 k-m2 saa vielä tontille niin, että laajennus sopeutuu sekä 
suhteessa pihaan että päärakennukseen. Laajennusten suunnittelu on 
kuitenkin haastavaa. Yleisin tilanne on se, että laajennusten myötä ra-
kennuksen kulttuurihistorialliset arvot ovat laskeneet. Laajennusten 
sijoittuminen pihan puolelle on kuitenkin säilyttänyt katunäkymiä. Ka-
tunäkymien säilyttäminen täytyy ottaa myös tulevan suojelun lähtökoh-
daksi.

Rakennusoikeutta tulee tarkastella suhteessa talotyypin ja tontin ko-
koon ja laajentamisen sietoon (millainen laajentamistapa talotyyppiin 
sopii ja miten se sijoittuu tontille). Nykyisessä kaavassa rakennusoikeu-
den vaihtelu vaikuttaa epäloogiselta, ja sitä voisi harmonisoida uudessa 
kaavassa.

Ilman tarkempaa säätelyä laajennusten moninaisuus tulisi alueella kas-
vamaan ja miljöön yhtenäisyys laskemaan. Kyse ei ole pelkästään laa-
jennuksista, vaan ne vaikuttavat myös pihojen käyttöön ja päärakennus-
ten korjauksiin. Laajennusmahdollisuudet eli rakennusoikeuden määrä 
vaikuttaa myös rakennusten hintoihin ja alueen vetovoimaan. Kyseessä 
on siis suojelun kenties vaikein kysymys. Kuvat 39 ja 40. Laajennuksissa on samat toiminnot, mutta niiden ilme on hyvin 

erilainen.
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Kuva 41. Aukko maisemassa. Karjasillalla on viime vuosina purettu muutamia 
taloja rakennusten huonokuntoisuuteen vedoten.

päärakennuSten hoidon laiminlyönti, purkaminen 
ja uudiSrakennukSet

Karjasillalla oli inventointihetkellä 24 rakennusta, jotka oli rakennettu 
jälleenrakennuskauden jälkeen. joukossa on sekä 1970-luvun tiilitaloja 
että 1990-luvulta eteenpäin rakennettuja rintamamiestalon mukael-
mia. Uusimmista uudisrakennuksista voi olla ulkoapäin vaikea erottaa, 
onko rakennus peruskorjattu raskaalla kädellä vai onko se uudisraken-
nus. Uudisrakennusten määrä on melko pieni, mutta trendi on silti 
olemassa: rakennuksen huonoon kuntoon vedoten vanha talo halu-
taan korvata uudella. Ottamatta kantaa yksittäisiin tapauksiin ja niiden 
pakottavuuteen, Karjasillan miljöölle päärakennusten purkaminen on 
suuri uhka. Keskustan läheisyys tekee Karjasillasta houkuttelevan myös 
niille, jotka pitävät vanhaa taloa rasitteena.

Säilymisen kannalta rakennusten hoitamatta jättäminen on myös hyvin 
ongelmallista, sillä se johtaa lopulta niiden purkamiseen. Purkamisen 
taustalla voi olla myös aiemmat väärin tehdyt korjaukset.

johtopäätökset

Karjasillan säilymisen kannalta on hyvin olennaista, että päärakennuk-
set säilyvät autenttisina jälleenrakennuskauden rakennuksina. Tämän 
turvaamiseen tarvitaan vahva juridinen selkänoja, eli käytännössä ase-
makaava, jossa purkaminen kielletään. Naapurustokulttuurilla on pur-
kamishalukkuuteen luultavasti myös vaikutusta, mutta alueen yhteis-
henki ei ole riittävä voima rakennusten purkamista vastaan. 

Hoidon laiminlyönteihin on melko vaikea vaikuttaa. Periaatteessa kult-
tuurihistoriallisen rakennuksen tahallisesta turmelemisesta voi saada 
sakkoja, mutta keinoa ei liene käytännössä juuri käytetty. Purkamisen 
kielto voi edesauttaa rakennusten hoitoa: kun purkulupaa on hyvin vai-
kea saada, kannattaa rakennus pitää kunnossa, jotta sen arvo ei laske. 
Toisaalta asemakaavan laatimisvaihe voi kiihdyttää purkuaaltoa. Ne, 
jotka haluavat purkaa talonsa, pitävät kiirettä, että ehtivät tehdä sen 
vielä, kun asemakaava ei ole tehnyt sitä todella vaikeaksi.
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MERKKIEN SELITYKSET

Karjasillan inventointi
Oulun kaupunki
15.12.2014
Venla Leppänen ja Laura Backman

PIHARAKENNUKSET

Alkuperäiset piharaken-
nukset ennen vuotta 1960

Autotalli, tyyppi 6
1950-60 -luvulta

Autotalli ja katos,
1960-luvun tyyppi H

Autotalli, 1950-70 -luvun
tyyppi 1

Autotalli ja varasto,
1980-luvun tyyppi E

Muut ennen 1990-lukua
rakennetut piharakennukset

Muut 1990-luvulta lähtien
rakennetut piharakennukset

Ei piharakennusta

Rakennusaika ei tiedossa

Kaksi eri ajan
piharakennusta

Rakennus- ja huoneistorekisterin
mukaan piharakennuksessa
on sivuasunto

Piharakennuksessa ollut / voisi olla
toinen asunto
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piharakennukSet

Piharakennukset ovat oleellinen osa Karjasillan rakennuskantaa ja mil-
jöötä. Lähes kaikilla tonteilla on piharakennus. Yleisimpiä piharakennuk-
sia ovat autotallit ja varastot. Alueella on myös pihasaunoja, kesäkeit-
tiöitä sekä asuin- ja työtiloja. Rakennuksiin liittyy katoksia ja terasseja. 
Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 25 piharakennuksessa on 
sivuasunto ja inventoinnin mukaan useammassakin. Kaavan mukaan 
sivuasuntoja voisi olla yli 60 tontilla. Sivuasunnot eivät ole sijoittuneet 
kaavan mukaisesti puistoihin rajautuville tonteille, vaan ympäri aluetta.

Perinteisesti piharakennukset ovat sijoittuneet pihan perälle. Alkupe-
räiset piharakennukset on rakennettu kiinni naapurin rajalle. Uusista 
piharakennuksista näin on tehty vain muutamassa tapauksessa. Pihara-
kennusten sijoittumisessa on suurta vaihtelua. Vuoden 1980 asemakaa-
va antaa laajan alueen mille piharakennuksen voi sijoittaa. Erityisesti 
autotalleja on rakennettu lähemmäs tietä, piharakennuksen rakennus-
alan ulkopuolelle. Rakennusoikeutta piharakennuksille on kaavassa an-
nettu 30 – 50 k-m2, puistoon rajautuvilla tonteilla, joilla sivuasunto on 
sallittu, 60 – 80 k-m2.

Asemakaavan mukaan piharakennusten runkosyvyys voi olla enintään 
5 metriä ja räystäskorkeus 2,5 metriä. Alueella uusimmat piharaken-
nukset eivät enää noudata tätä määräystä; mm. autojen koon kasvu 
ja yläpohjan eristeiden vahvistuminen on tehnyt kaavan määräyksestä 
vanhentuneen.
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Kuvat 42 ja 43. Alkuperäisiä piharakennuksia. Ensimmäiset piharakennukset oli-
vat saunoja ja liitereitä. Autojen yleistyminen toi pihoihin myös autotallit.

Kuvat 44 ja 45. 2000-luvulla ovat yleistyneet kesäkeittiöt ja viherhuoneet. Myös 
pihasaunoja on rakennettu uudelleen.
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autotallit

Suurin osa Karjasillan piharakennuksista on autotalleja. Autojen koko ja 
määrä ovat kasvaneet, mikä näkyy Karjasillan pihoilla suurina autotal-
leina. Kun 1960-luvulla kaksi autoa pysäköitiin 6 m leveään talliin, nyky-
ään kahden auton talli on helposti 7,5 metriä leveä ja jopa korkeampi 
kuin yksikerroksiset päärakennukset.

johtopäätökset

Piharakennusten kirjavuus on Karjasillalle ominainen piirre, joka kan-
nattaa säilyttää jatkossakin. Miljöön kannalta piharakennusten pitäisi 
kuitenkin olla alisteisia päärakennuksille. Tämä tarkoittaa sekä harjan 
korkeuden että piharakennuksen runkosyvyyden säätelyä. Kysymys tu-
lee vastaan erityisesti kahden auton tallien kohdalla. Piharakennukset 
ovat sijoittuneet pihoille hyvin vaihtelevasti, mitä lienee turha jatkossa-
kaan rajoittaa. Rajalle rakentaminen säästää käytettävää pihaa. 

Vanhoja piharakennuksia on vielä jonkin verran jäljellä. Tietämättä ra-
kennusten käyttökelpoisuudesta ja kunnosta, näitä ei kannattane ase-
makaavalla suojella. Säilyttämiseen voi kyllä kaavalla kannustaa.

Tulevaisuudessa piharakennukset voivat olla joustovara, jonne saa 
melko vapaasti sijoittaa erilaisia toimintoja. Tulevaisuuden trendejä 
on vaikea ennustaa, tuleeko tarvetta sivuasunnoille, pihasaunoille vai 
työhuoneille. Mahdollisuuksia ei kannata turhaan etukäteen rajoittaa. 
Nykyisessä kaavassa piharakennuksilla on melko paljon rakennusoike-
utta. 80 k-m2 on jo massaltaan päärakennuksen luokkaa, ja siksi liikaa 
Karjasillan miljöössä.

Kuva 46. Kahden auton talli on yli 7 metriä leveä  ja harja nousee korkealle. 
Rakennukset ovat melkein yhtä isoja kuin päärakennukset. Ajotie tallille vie pie-
nestä pihasta suuren osan.

Kuva 47. Autotallin ja –katoksen yhdis-
telmästä voi saada ilmeeltään keveän. 

Kuva 49. Kevyt autoka-
tos lähellä tietä säästää 
pihaa oleskeluun. Ny-
kyisten palomääräysten 
takia keveitä autoka-
toksia ei kuitenkaan 
saa enää rakentaa alle 
neljän metrin päähän 
asuinrakennuksesta il-
man asuinrakennuksen 
osastointia. 

Kuva 48. Yhden auton autotalli on 4 
metriä leveä. 
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Karjasillan inventointi
Oulun kaupunki
15.12.2014
Veera Sanaksenaho, Venla Leppänen ja
Laura Backman

JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN
PIIRTEIDEN SÄILYNEISYYS
PIHAT JA KATUNÄKYMÄT

PIHAT
MERKKIEN SELITYKSET

1. Jälleenrakennuskautta

-perinteinen aita, alkuperäisiä pinnoit-
teita ja perinteisiä kasveja sekä hyöty-
puutarha, toimintojen sijoittelu säilynyt

2. Piirteitä jälleenrakennuskauden

- alkuperäisiä pinnoitteita ja perinteisiä
kasveja, muutoksissa tyyli pääosin
säilynyt

3. Piirteet jälleenrakennuskauden

- pinnoitteet eivät alkuperäisiä,
selkeästi uudelleen rakennettu piha,
pihan toimintojen sijoittelu muuttunut

MERKKIEN SELITYKSET

1. Tyyli erittäin hyvin säilynyt

2. Tyyli säilynyt

3. Tyyli muuttunut

KATUNÄKYMÄT
(aita, katujulkisivu, sisääntulo pihalle)

edustava piha

pihasta hävinneet

pihasta

4. Pihaa ei inventoitu
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pihat

Karjasillalla luultavasti eniten muutoksia on tapahtunut pihoilla. Koti-
tarveviljelyn väheneminen ja autojen yleistyminen ovat muuttaneet 
pihoja. Pihoista on tullut nurmipintaisia oleskelupihoja, jonne on raken-
nettu terasseja ja grillauspaikkoja. Laajoja alueita on usein kivetty tai 
asvaltoitu, kun aiemmin vain kulku-urat pinnoitettiin. Karjasillan puusto 
on kasvanut täyteen mittaansa, ja alue on huomattavasti vehreämpi 
kuin alkuaikoina. Tonttien alkuperäisistä kasvilajeista omenapuut, viini-
marjapensaat, ruusut ja syreenit ovat edelleen yleisiä. Erilaisia aitoja 
Karjasillalta löytyy nykyään runsaasti. Perinteinen punamullattu rima-
aita on melko yleinen, ja monet aidat on uusittu perinteisen mallin mu-
kaan. Asemakaavan mukaan tontit on aidattava.

1940-luvulla kotitarveviljely oli välttämättömyys. Nykyään pihojen käyt-
tö kertoo asukkaan harrastuksista ja kiinnostuksenkohteista. Kotitarve-
viljely on edelleen melko yleistä, mutta mittakaava on huomattavasti 
pienempi kuin jälleenrakennuskauden aikaan. Useat pihat ovat nykyään 
hieman autioita, kun perinteisiä pihatoimintoja ei enää ole. Osa pihoista 
on rakennettu uudelleen uusien pihasuunnittelun trendien mukaisesti. 

johtopäätökset

Pihat ovat vielä rakennuksia herkempiä ajan ja kulttuurin muutoksille, 
sillä pihat ovat toiminnallisia paikkoja, jotka vaativat jatkuvaa ylläpitoa. 
Karjasillan pihojen erilaistuminen tulee luultavasti jatkumaan. Oleellista 
olisi säilyttää katunäkymien vehreys ja yhtenäisyys. Katunäkymiin vai-
kuttavat aita, portit ja liittymien määrä, sisääntulotien pinnoitteet sekä 
etupihan kasvillisuus. Näihin kaavalla voi ottaa kantaa, ilman että asuk-
kaan vapautta vielä merkittävästi kavennetaan. Sisäpihalla olennaista 
olisi, ettei koko pihaa päällystettäisi asvaltilla tai kiveyksellä. Pihojen toi-
mintoihin kaavalla ei ole mielekästä puuttua. Pihojen mahdollisuuksia 
voisi sen sijaan nostaa muuten esiin: Karjasillan maa on suurimmaksi 
osaksi erittäin hyvää kotitarveviljelylle ja toiminnallisilla piharaken-
nuksilla, kuten saunoilla, pihoille voisi saada lisää elämää. Naapurus-
tokulttuurilla voi olla paljon vaikutusta pihojen hoitoon ja käyttöön. 
Karjasillalla järjestetään jo nykyään avoimet puutarhat –päiviä, joissa 
halukkaat avaavat pihansa kaikkien katsottavaksi.

Kuva 50. Jälleenrakennuskauden piirteet ovat säilyneet: laaja 
hyötypuutarha, perinteiset lajit ja luonnonmukaiset pinnoitteet. 
Luokka 1.

Kuva 51. Pihassa on sekä uusia että vanhoja elementtejä. Nurmi-
alueet ja hyötypuutarha muistuttavat jälleenrakennuskaudesta, 
mutta sisäänajotie on kivetty nykyaikaisin betonikivin. Luokka 2.

Kuva 52. Pihalla on laaja kiveys ja se on tyyliltään moderni. Jäl-
leenrakennuskauden piirteitä ei ole juuri säilynyt. Luokka 3.



74 Kuva 53. Raatteentien ja Karjaportintien risteys.
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7.3 eSimeRKKinä RAAtteentie  
– tyyPiLLiStä KARjASiLtAA

Syvennyn vielä astetta tarkemmin yhteen tyypilliseen kadunvarteen 
Karjasillalla, jotta suunnitelmani saa riittävän konkreettisen pohjan. 
Raatteentien loppuosa ja sieltä löytyvä sosiaaliministeriön talotyyppi 
toimivat työni esimerkkikohteena, jonne myös suunnitelmani sijoittuu.

Raatteentien eteläosa on tyypillistä Karjasiltaa. Puolitoistakerroksiset 
pientalot sijoittuvat säännöllisesti kadun varteen, harjat kadun suuntai-
sesti. Katukuva on vehreä ja säännöllinen. Kadun molemmin puolin on 
samaa sosiaaliministeriön talotyyppiä. Se on Karjasillan yleisin talotyyp-
pi. Yksittäiset rakennukset ovat muuttuneet kukin omaan suuntaansa. 
Osa rakennuksista edustaa vielä selvästi jälleenrakennuskauden arkki-
tehtuuria, kun taas toisia on uudistettu niin, että arkkitehtuuri muistut-
taa enemmän uudistamisvaiheestaan kuin rakentamisajastaan. Myös 
laajennusten koko ja arkkitehtuuri vaihtelevat talosta toiseen.

Sosiaaliministeriön suurempi talotyyppi

Rakennusten alkuperäispiirustuksista ei löydy merkintää suunnitteli-
jasta, mutta aiemman Karjasilta-tutkimuksen1 mukaan talotyyppi on 
suunniteltu sosiaaliministeriössä. Karjasillalla on myös muita sosiaali-
ministeriön talotyyppejä. Rakennusvalvontaviraston arkistosta löytyvät 
piirustukset ovat kopioita samasta kuvasta. Yksilöllisiä muutoksia ei ole 
rakennuslupavaiheessa tehty.

Talotyypissä on kolme huonetta ja keittiö. Kaikki huoneet sijoittuvat yh-
den hormin ympärille. Rakennuksen pohja on lähes neliö. Sisäänkäynti, 
joka on alkuaan ollut avokuisti, on pihan puolella. Eteisestä pääsee suo-
raan ullakon portaisiin. Alkuaan ullakolla on ollut vain yksi asuinhuone, 
mutta todennäköisesti lähes kaikissa taloissa ullakko on otettu laajem-
paan asuinkäyttöön. Kellarissa on pesutupa, talouskellari ja varastotilaa. 

Piirustuksissa julkisivumateriaaliksi on merkitty pystyrimalaudoitus. Ik-
kunat ovat kaksijakoiset, kumpikin ruutu yhtä leveä. 

1 Allas & Kettunen 1975, liite 1

Kuva 54. Raatteentien rakennukset sijoittuvat säännöllisesti kadunvarteen. Ton-
tit on aidattu puu-, pensas- tai metalliaidalta.

Kuva 55. Sosiaaliministeriön suuremman talotyypin alkuperäispiirustukset.
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Kuva 57. Rakennukset 
kaavakartalla. 

Tonttien koko vaihtelee 
660 - 845 m2 välillä. Nykyi-
sellä rakennusoikeudella 
(päärakennus 150 k-m2 
ja piharakennus 50 k-m2) 
tonttitehokkuudeksi tulee 
noin 0,29.

Laajennukset sijoittuvat 
pääosin rakennusalalle. 
Piharakennuksissa vaih-
telu on suurempaa. Auto-
talleja on rakennettu niin, 
että päärakennusta ei voi 
laajentaa laajennuksen 
rakennusalalle, esimerkik-
si Raatteentien itäpuolella 
tontilla 11. Piharakennus-
ten rakennusoikeutta on 
paljon käyttämättä.

MERKKIEN SELITYKSET
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Kuva 56. Jälleenraken-
nuskauden piirteiden säi-
lyneisyys Raatteentiellä 
on tyypillistä Karjasillalle: 
vaihtelu on suurta. Suurim-
paan osaan rakennuksista 
on tehty muutoksia ja täy-
sin alkuperäisessä asussa 
ei ole yhtään rakennusta.

Kolmannekseen rakennuk-
sista on tehty niin pieniä 
muutoksia, että jälleenra-
kennuskauden tyyli on vielä 
vallitseva. Samoin kolman-
neksessa rakennuksista on 
tehty tyylimuutoksia. 17 % 
rakennuksista pääraken-
nuksen tyyli on säilynyt, 
mutta massiivinen laajen-
nus muuttaa kokonaisuu-
den ilmettä. 13 % raken-
nuksista tyyli on muuttunut 
niin merkittävästi, etteivät 
ne enää edusta tyyliltään 
jälleenrakennuskautta.
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talotyypin kerrosala

• kellari (pesutupa, kellari ja varasto): 0 k-m2

• 1. kerros (eteinen, keittiö, kaksi huonetta, wc ja porras yläker-
taan): 59,2 k-m2

• ullakko (kamari ja aulan ja portaan yli 1600mm korkeat tilat): 
17,5 k-m2

• yhteensä 76,7 k-m2

Luultavasti lähes kaikissa taloissa on kuitenkin otettu yläkerta ko-
kokonaan asuinkäyttöön, joten koko rakennuksen kerrosala on 93 
k-m2. Nykyisen kaavan rakennusoikeus on 150 k-m2. Vaipan ulko-
puolinen laajennusvara on siis noin 57 k-m2.
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Raatteentien laajennukset

Kaikkia Raatteentien tarkastelualueen rakennuksia on laajennettu ai-
nakin vähän. Pienin laajennustyyppi on vanha avokuistin muuttaminen 
umpikuistiksi. Nämä laajennukset ovat usein jo 1950-luvulta, eikä niitä 
piirustuksia tutkimatta voi erottaa. Kadun varren 23 talosta kymmenes-
sä on vain pieniä laajennuksia. Kuudessa rakennuksessa laajennukset 
ovat keskikokoisia ja seitsemässä suuria. Viidessä rakennuksessa koko 
150 k-m2 rakennusoikeus on käytetty. Määrä on 20 % rakennuskannas-
ta, eli toisin sanoen 80 %:lla päärakennuksista on vielä laajennusvaraa 
käyttämättä.

Rakennusten laajennukset kohdistuvat yleensä sisäänkäynteihin. Van-
hat lasikuistit ovat saaneet väistyä laajennusten tieltä lähes poikkeuk-
setta. Kuistin paikka onkin lähes ainut luonteva laajennussuunta talos-
sa, jossa ikkunoita on joka suuntaan ja kaava sallii vain pihan puolella 
laajentamisen. Kulttuurihistoriallisia arvoja kuistien purkaminen on kui-
tenkin vähentänyt.

Tyypillisissä laajennuksissa rakennuksen sisäänkäyntinurkan ympärille 
on rakennettu uusi eteinen ja pesutilat saunoineen. Tällaisia laajen-
nuksia on tehty erityisesti 1980-luvulla. Laajennuksessa voi olla myös 
makuuhuone tai olohuone. 1980-luvulla laajennukset liitettiin kiinteästi 
päärakennukseen; usein saman kattolappeen alle. Tähän ohjasi myös 
rakentamistapaohjeet. 2000-luvun isommissa laajennuksissa näkyy toi-
nen trendi: uusi osa erotetaan massaltaan selkeästi vanhasta osasta.

Kahta samanlaista laajennusta ei löydy. Kaikki Raatteentien laajennuk-
set ovat kaavan mukaisia (vain pieniä rakennusalan ylityksiä). Määräys 
sopusoinnusta ympäristön kanssa on saanut hyvin monenlaisia tulkin-
toja.

Kuva 58. Raatteentien rakennusten laajennukset 
ovat tyypillisiä Karjasillalle.
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Raatteentien katujulkisivut

Alkuaan rakennukset ovat olleet lähes identtisiä. Värityksen ja 
verhouksien muutoksista huolimatta jälleenrakennuskauden ta-
lotyyppi on vielä selvästi näkyvissä. Laajennuksia näkyy kadulle, 
mutta ne eivät hallitse näkymiä.
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Raatteentien pihajulkisivut

Vuoden 1980 asemakaavan mukaisesti pihojen puolelle on tehty 
runsaasti laajennuksia. jälleenrakennuskauden asussa on enää osa 
pihajulkisivuista.
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7.4 KARjASiLLAn SoSiAALinen todeLLiSuuS – 
tauSta muutokSille

elämäntapojen muutokSet

Rakennuksissa tapahtuneiden muutosten takana ovat muuttuneet elä-
mäntavat. Vanha rakennus ei vastaa alkuperäisessä asussaan nykyasu-
misen tarpeisiin. Verrattuna 1940-lukuun, nykyasumiselta odotetaan 
huomattavasti korkeampaa laatua. Pesutilojen tarve ja koko on kasva-
nut, eteisissä säilytetään entistä enemmän tavaraa ja keittiössä harva 
enää laittaa ruokaa puuhellalla. Sisätiloilta odotetaan tasalämpöisyyttä 
ja peltikuoriuunit ovat muuttuneet välttämättömyydestä sisustusesi-
neiksi. Pihoilla hyötyviljely on vaihtunut puutarhaharrastukseksi ja au-
tojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti sitten 50-luvun.

Karjasillalla, kuten muutenkin Suomessa, asumisväljyys on kasvanut. 
Aluksi monessa talossa asui kaksi monilapsista perhettä, toinen ylä- ja 
toinen alakerrassa. Myöhemmin yläkerran hellahuoneita vuokrattiin 
opiskelijoille. Nykyään taloissa on yleensä vain yksi asunto. Karjasillan 
talojen kerrosalat ovat lähellä 100 neliötä. Vuonna 2010 suomalaisten 
uusien omakotitalojen keskikoko oli 144 m2.1 Vaikka Karjasillan taloissa 
on alkuaan asunut usein kaksikin perhettä, ovat talot nykymittapuun 
mukaan yhdellekin perheelle hieman ahtaita. Vuoden 1980 asemakaa-
va toi tonteille lisärakennusoikeutta. Suurinta osaa rakennuksista onkin 
laajennettu ainakin vähän.

Sotien jälkeisessä Suomessa vallitsi yhtenäiskulttuuri. Tyyppitalojen sa-
manlaisuus ei kerro pelkästään ajan niukkuudesta vaan myös kulttuu-
rista, jossa ajateltiin, että yksi ratkaisu sopii kaikille. Nykyään kulttuuri 
on paljon yksilöllisempi, mikä näkyy myös rakentamisessa. Kodin halu-
taan edustavan omaa persoonallisuutta. Karjasillalla se näkyy alkuaan 
samanlaisten tyyppitalojen personointina. Esimerkiksi alkuperäisten 
ikkunoiden vuorilautojen tilalle valitaankin korjauksissa koristeelliset 
vuorilaudat tai jätetään ne kokonaan pois, tai vaakaverhous korvataan 
valmistalojen mallin mukaisesti kenttälaudoituksella. Kaikki Karjasillan 
muutokset eivät selity vain käytännön tarpeilla, vaan myös asukkaiden 
esteettisillä näkemyksillä.

1 Tiihonen 2011

KARjASiLLAn ASuKKAAt – SuhtAutuminen SuojeLuun

Millainen Karjasillan sosiaalinen todellisuus on? Tuleeko asukkailta 
löytymään suojeluun tukea vai vastustusta? Hyvä suojelusuunnitelma 
yksinään ei riitä Karjasillan säilyttämisessä, vaan alueen asukkaat ovat 
säilyttämisen toinen tukijalka.

Riittävän perusteellisen ja laadukkaan asukaskyselyn toteuttaminen on 
iso työ, jota en voinut sisällyttää diplomityön tiukkaan aikatauluun. Kar-
jasillan asukkaista on kuitenkin olemassa muutamia tutkimuksia, joista 
uusin antaa hyvän pohjan suunnittelulle. 

Asukaskysely 2008

Keväällä 2008 Karjasillalla toteutettiin asukaskysely.2 Kysely oli osa Ou-
lun yliopiston Puustudion tutkimushanketta. Tutkimuksessa selvitettiin 
asukkaiden ajatuksia Karjasiltaa ja sen suojelua kohtaan. Perusteelli-
nen valmiisiin vastausvaihtoehtoihin, avoimiin kysymyksiin ja piirustus-
tehtävään perustuva kysely antaa paljon tietoa Karjasillan asukkaista. 
Tutkimuksen tekemisestä on kahdeksan vuotta, joten asemakaavaa 
laadittaessa tietojen ajanmukaisuus pitää tarkistaa. Tutkimuksessa Kar-
jasillalta saatiin 289 vastausta. Vastausprosentti oli hyvä, 47 %. Pääkom-
ponenttianalyysilla vastaajajoukosta nousi esiin viisi erilaista asukaspro-
fiilia, jotka yhteensä kattavat yli puolet asukkaiden kirjosta.

• Individualistit (21 %)
• Suojelun ja sosiaalisen kontrollin tukijat (14 %)
• Huolestuneet (9 %)
• Asuinalueen arvostajat muttei suojelijat (6 %)
• Laajennushalukkaat nuoret perheet (6 %)

2 Reinikainen ym. 2009, s. 135-141
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Suurin ryhmä koostuu individualisteista, joille on tärkeää oma kiinteistö 
ja vapaus tehdä siellä mitä itse haluaa. Individualismin perinteet ovat 
vahvoja Karjasillalla, kuten koko suomalaisen omakotitaloasumisen pe-
rinteessä. Tyypillinen individualisti on hyvin toimeentuleva keskiluok-
kainen asukas.  Toinen merkittävä asukasryhmä on edelliselle vastak-
kainen, alueen suojelua ja sosiaalista kontrollia kannattava ryhmä. He 
ovat tyypillisesti korkeasti koulutettuja. Sosiaalisen kontrollin kannatus 
on tässä ryhmässä suurinta heti alueelle muuttamisen jälkeen. Loput 
ryhmät ovat pienempiä. Huolestuneiden ryhmä näkee ympärillä paljon 
uhkia. He ovat tyypillisesti matalasti koulutettuja. He myös kannatta-
vat sosiaalista kontrollia. Alueen arvostajat ovat usein vanhoja ihmisiä, 
jotka ovat asuneet alueella kauan. He arvostavat syvästi aluetta ja ovat 
sitoutuneet yhteisiin pelisääntöihin, mutta eivät kaipaa aktiivista suo-
jelua alueelle. Viides ryhmä koostuu lähinnä nuorista perheistä, jotka 
näkevät oman rakennuksensa laajennusmahdollisuudet, mutta eivät 
niinkään alueen arvoja. 

Asukkaiden individualismi on voimakkainta muutaman asumisvuoden 
jälkeen ja alueen yhteisten pelisääntöjen kannattaminen kasvaa ajan 
kuluessa. Tutkimuksen tekijät toteavat, että Karjasillan säilymisen kan-
nalta olisi olennaista tavoittaa laajennushalukkaat nuoret perheet pian 
alueelle muuttamisen jälkeen.

Kyselytutkimuksen vastausten perusjakaumat antavat vielä tarkempaa 
tietoa karjasiltalaisten ajatuksista. 

Karjasiltalaiset pitävät alueestaan erittäin paljon. Vuonna 2008 94,7 % 
vastaajista ei halunnut muuttaa alueelta pois. Tilanne oli sama 1970-lu-
vulla tehdyssä asukastutkimuksessa: 95 % asukkaista ei aikonut muut-
taa alueelta seuraavan viiden vuoden kuluessa.1 Aluetta pidetään erit-
täin viihtyisänä. Vuoden 2008 tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät 
vaikuttavat viihtyisyyteen.  Viihtyisyyteen vaikuttaa eniten viherkasvilli-
suus (79,5 %:n mielestä paljon vaikutuksia viihtyisyyteen) ja turvallisuus 
(67,0 %). Noin puolet vastaajista pitää asunnon mukavuuksia, alueen 
arvostusta, rakennusten kauneutta, pintamateriaaleja ja pihojen ko-
koa viihtyvyyteen paljon vaikuttavina asioina. 54,1 % vastaajista pitää 
rakennusten kauneutta tekijänä, jolla on paljon vaikutusta Karjasillan 
viihtyvyyteen. Asuinalueen historiaa pitää yhtä merkittävänä 40,7 %. 
Pienempi luku kertoo, että kaikki vastaajat eivät liitä rakennusten kau-
neutta niiden historiaan. Yllä olevat osuudet ovat vastauksia, joissa te-
kijällä on arvioitu olevan paljon vaikutusta viihtyisyyteen. Kun mukaan 
otetaan ”jonkin verran vaikutusta”-vastaukset, prosenttiosuudet nou-
sevat yli 80:n. Yleisesti sekä omaa tonttia että yleisiä alueita pidettiin 
hyvänä. Esimerksi oman rakennuksen koko, etäisyys muista rakennuk-
sista, pihan koko, rakennusten yksityiskohdat ja värit sekä teiden levey-
det olivat valtaosalle vastaajista sopivia nykytilassaan. Lähes kaikki pitä-
vät vanhaa rakennusta sopivana nykyajan asumiseen.

Kulttuurihistorialliset arvot kuitenkin tunnistetaan. Väitteen ”alueen 
rakennusten historiallinen arvo on merkittävä” jakaa täysin 55,7 % 
vastaajista ja osittain 34,2 % vastaajista, yhteensä 89,9 %. Kyselyssä ei 
pyydetty asukkaita laittamaan alueen arvoja tärkeysjärjestykseen. Vaik-
ka kulttuurihistoriallisia arvoja pidetään tärkeinä, väite ”alueessa on 
arvokkainta oma asunto ja piha lähellä keskustan palveluita” saa pal-
jon kannatusta: 52,0 % pitää väitettä täysin paikkansa pitävänä, 31,4 % 
suurimmalta osin ja vain 14,0 % osittain. Tämä kertoo siitä, että asuk-
kaiden näkökulma on yleensä aina ensisijaisesti suuntautunut omaan 
kotiin ja vasta toissijaisesti alueen arvoihin. Alueelle muuttamisessa 
kokonaisuudella on kuitenkin merkitystä. Kyselyssä selvitettiin muuta-
mien valmiiksi määriteltyjen tekijöiden vaikutusta alueelle muuttamis-

1 Allas & Kettunen 1975, s. 57
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Kuva 59. Suojelun tukijat ja huolestuneet kannattavat ulkopuolelta tulevaa 
säätelyä Karjasillalle, kun taas individualistit, arvostajat ja laajennushalukkaat 
kannattavat omaa vapautta.
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päätöksissä. Tärkeimmäksi nousi ympäristön viihtyisyys, jolla oli paljon 
merkitystä 88,6 %:lle asukkaista. Seuraavaksi merkittävin tekijä oli kes-
kustan läheisyys ja palveluiden saatavuus (79,6 %:lle asukkaista paljon 
vaikutusta). Vanhan alueen tai talon tunnelmalla oli paljon merkitystä 
64,3 %:lle vastaajista. Alueen historian arvostaminen vaikutti muutto-
päätökseen paljon 34,6 %:lla vastaajista.

Asukkaiden mielestä Karjasillalla on selvä oma identiteetti. Suhtautu-
misessa muutoksiin on vaihtelua. Väittämään ”asukkaat huomioivat 
alueen historian riittävästi peruskorjauksissaan” asukkaat suhtautuvat 
varovaisesti: täysin samaa tai eri mieltä on vain pieni osa vastaajista, 48 
% pitää väitettä suurimmaksi osaksi totena ja 42,7 % vain osittain paik-
kaansa pitävänä. Myös suhtautuminen laajennuksiin vaihtelee: 18,1 % 
vastaajista on täysin ja 24,7 % suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että talo-
jen laajennushankkeet uhkaavat alueen yhtenäisyyttä ja identiteettiä. 
Lähes 60 %:n mielestä laajennukset eivät uhkaa identiteettiä. 

Kuitenkin 96,5 % vastaajista on täysin tai suurimmaksi osaksi sitä miel-
tä, että Karjasillan omaleimaisuus pitäisi turvata. Mitä se sitten käytän-
nössä asukkaiden mielestä tarkoittaisi? Se, pitäisikö rakennusvalvonnan 
puuttua voimakkaammin virheellisiin korjausratkaisuihin, jakaa melko 
tasaisesti mielipiteitä. Kysymyksessä ei määritellä mitä virheellisillä kor-
jausratkaisuilla tarkoitetaan (teknisesti, kulttuurihistoriallisesti vai es-
teettisesti virheellistä), joten vastauksista voi tulkita lähinnä sitä, miten 
ulkopuolelta tulevaan säätelyyn suhtaudutaan. 64,6 % vastaajista kan-
nattaa ja 35,0 % vastustaa rakennusvalvonnan puuttumista. Korjausten 
kontrolli saa kannatusta: väitettä ”asukkaiden tulisi saada vapaasti päät-
tää rakennusten korjauksista” kannattaa vain 21,7 % vastaajista ja vas-
tustaa 77,9 % vastaajista. Nykyisiä rakennustapaohjeita pidetään hyvinä 
(70,1 % vastaajista kannattaa niiden tiukkaa noudattamista), mutta niitä 
ei tunneta riittävän hyvin (71,0 % vastaajista pitää niiden tuntemusta 
liian huonona).

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös Karjasillan sosiaalista ympäris-
töä. Väitettä ”tunnen lähimmät naapurini hyvin” piti täysin tai suurim-
maksi osaksi paikkaansa pitävänä 71,7 % asukkaista. Reilu neljännes 
vastaajista ei tuntenut naapureitaan hyvin. Toimeen kuitenkin tultiin. 
90,4 % asukkaista kertoi tulevansa naapurien kanssa erittäin hyvin tai 
hyvin toimeen. Alueen viihtyisyyteen asukkaiden yhteishengellä oli pal-

jon vaikutusta 33,5 %:n mielestä ja jonkin verran vaikutusta 47,1 %:n 
mielestä. Luvut ovat melko korkeita, mutta kun viihtyisyyden tekijöitä 
arvioitiin, muut tekijät nousivat kuitenkin huomattavasti yhteishenkeä 
merkittävimmiksi. Asukasyhdistyksen merkitystä yhteishengelle pitivät 
huomattavasti merkittävämpänä asukasyhdistyksen aktiivit kuin muut 
asukkaat.

Asukkailta pyydettiin myös esimerkkejä hyvistä ja huonoista laajennus- 
ja korjausesimerkeistä. Suuret, vanhan asuinrakennuksen kanssa kilpai-
levat laajennukset nähtiin huonona, kun taas onnistuneena pidettiin 
pienempiä ja sopeutuvampia laajennuksia. julkisivumuutoksiin suhtau-
duttiin sallivammin kuin laajennuksiin.

Kuvat 60 ja 61. Laajennus, jota asukkaat eivät asukaskyselyn mukaan pitäneet 
alueelle sopivana.

Kuvat 62 ja 63. Asukkaiden hyvänä pitämä laajennusratkaisu. Kummankin laa-
jennuksen kerrosala on sama, mutta ensimmäisen laajennuksen tilavuus on 
huomattavasti suurempi kuin toisen.
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pihoja koskenut asukaskysely 2014

Karjasillan inventoinnin yhteydessä karjasiltalaisilta tiedusteltiin aja-
tuksia pihoista ja puistoista. Vastauksia tuli 50 kappaletta. Tyypillinen 
vastaaja oli 30-49 –vuotias nainen. Puistoista tärkeimmäksi nousi niin 
viihtyisyyden kuin käytönkin kannalta Uumajanpuisto. 

Pientalopihoja pidettiin tärkeänä ympäristötekijänä Karjasillalla. Suu-
rimmalla osalla pihoista kasvoi hedelmäpuita (63,5 %) ja marjapensaita 
(59,6 %). Noin kolmanneksella vastaajista oli pihallaan kasvimaa.

Pihojen jälleenrakennuskauden tyylipiirteiden säilyttämisessä vastaajat 
pitivät hyvinä keinoina rakennustapaohjeita (51 %), esimerkkisuunnitel-
mia (43 %), viherrakentamisohjeita (41 %) ja sitovia asemakaavamäärä-
yksiä (39 %).1 

johtopäätökset

Karjasiltalaiset ovat syvästi sitoutuneita asuinalueeseensa. Alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja pidetään laajasti tärkeinä. Se, miten alue 
käytännössä pitäisi suojella ja rakentamista säädellä, jakaa kuitenkin 
selvästi mielipiteitä. Asukkaista erottuu sekä suojelua että omaa va-
pautta kannattavia ryhmiä. Sitoutumisen syvyys ja mielipiteiden erot 
luovat hedelmällisen maaperän konfliktien syntymiselle. Täysin ristirii-
toja tuskin voi välttää, mutta asukkaiden varhaisella osallistumisella, 
suunnittelun avoimuudella ja kaikkien näkökulmien kunnioittamisella 
on mahdollista saada suojelulle asukkaiden tuki. Olennainen kysymys 
tulee olemaan, löytyykö ratkaisu, joka sekä turvaa Karjasillan kulttuuri-
historialliset arvot että saa riittävän sosiaalisen hyväksynnän.

1 Karjasilta. Rakennetun ympäristön inventointi 2014, s. 51

Kuva 64. Uumajanpuisto on karjasiltalaisille tärkein puisto.
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8. SuojeLuSuunniteLmA

Ratkaisumalli lähtee nykytilanteesta: miten nyt pitäisi toimia, että Kar-
jasillan kulttuurihistorialliset arvot säilyisivät? Suunnitelma perustuu 
nykyisiin maankäytön ja rakennussuojelun järjestelmiin ja lakeihin. Esit-
tämäni uudet toimintatavat ovat toteutettavissa Karjasillalla suoraan, 
ne eivät vaadi lakimuutoksia tai muita järeitä keinoja toteutuakseen.

Suunnitelmassa on neljä osaa:

1. Asemakaavaprosessi
2. Rakennustapaohjeet
3. Rakennuslupaprosessi
4. Elämä Karjasillalla

8.1 ASemAKAAvAPRoSeSSi  
– KeSKuSteLu SuojeLuStA

kaavan tarve

Karjasillan kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseksi alueelle tarvi-
taan suojeluasemakaava. Karjasillan nykyinen kehitys uhkaa alueen ar-
vojen säilymistä. Suojelukaava on nykyjärjestelmässä tehokkain keino 
kokonaisten alueitten suojelussa, ja lähes ainut juridisesti sitova keino, 
johon suojelu voidaan sitoa. Kaava tulee tehdä kuitenkin tiiviissä yhteis-
työssä osallisten kanssa, niin että siitä tulee enemmän yhteisten peli-
sääntöjen dokumentti kuin ylhäältä tuleva määräys.

kaavaprosessin uudistus

Kaavan laatimisen tapoja uudistetaan niin, että osallisten ääni pääsee 
nykyistä paremmin kuuluviin. Karjasillan asukkaat ovat tärkein osallis-
ryhmä, sillä heidän suhtautuminen suojeluun määrittää paljolti suoje-
lun onnistumista. Viranomaisista olennaisimpia ovat asemakaavoituk-
sen lisäksi rakennusvalvonta, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Ely-keskus.

Asemakaavaprosessin tavoitteena on saada suojelun osapuolet keskus-
telupöytään etsimään yhteistä näkemystä suojelun sisällöstä. Tavalli-
sesti kaavaprosessi aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
kaavaluonnoksen tekemisellä. Keskustelua käydään näiden pohjalta. 
Prosessissa ongelmallista on se, ettei kaavan tavoitteista käydä keskus-
telua ennen suunnitelmien laatimista. Kaavaluonnoksessa todellisuu-
dessa isot päätökset on jo tehty. Kaavaluonnos on myös vaikeaselkoinen 
keskustelupohja. Osallisten ääni ei siis pääse riittävästi kuulumaan. Kar-
jasillan suojelussa prosessi käännetään toisinpäin: heti OAS:n jälkeen 
laaditaankin rakennustapaohjeet, joiden pohjalta keskustelua suojelun 
tavoitteista ja konkretiasta käydään. Rakennustapaohjeet ovat havain-
nollinen ja epävirallinen aineisto, jonka kautta asiaa on helppo lähestyä. 
Kun suojelusta keskustellaan osallisten, erityisesti alueen asukkaiden 
kanssa, ennen kaavaluonnoksen tekemistä, suunnittelutilanne on vielä 
oikeasti avoin ja osalliset voivat vaikuttaa siihen positiivisesti, ei pelkäs-
tään tehtyjä suunnitelmia vastustamalla. Kaava voi saada lisää sosiaa-
lista hyväksyntää ja näin toteutua paremmin kuin perinteinen, virka-
mieslähtöinen kaava. Myös suojeluun liittyvät ristiriidat tulevat esille 
ajoissa, jolloin niihin voidaan suunnittelussa vastata. Vuorovaikutuksen 
sijoittaminen heti prosessin alkuun voi myös keventää itse kaavanlaa-
dintavaihetta. Kaavasta tulee puhtaasti tekninen asiakirja, johon sovitut 
asiat lopulta sidotaan.

keskustelu suojelusta

Kaavaprosessissa selvitetään ensimmäiseksi, millaisia erilaisia tavoit-
teita Karjasiltaan kohdistuu. Kukin viranomainen katsoo asiaa omasta 
näkökulmastaan ja asukkaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Osalle 
asukkaista suojelu on positiivinen asia, toiset vastustavat sitä. Tavoittei-
den erilaisuuden tiedostaminen auttaa ymmärtämään mistä ristiriidat 
syntyvät ja antaa välineitä myös niiden ratkaisemiseen.

  OAS

  OAS

  kaavaluonnos

  kaavaluonnos

  keskustelu

  keskustelu

  kaavaehdotus

  kaavaehdotus

  rakennustapaohjeet

  rakennustapaohjeet

Tyypillinen kaavaprosessi

Karjasillan suojelukaavaprosessi

Kuva 65. Kaavaprosessia uudistetaan: kaavan laadinta aloitetaan havainnolli-
sista rakennustapaohjeista käytävällä keskustelulla.
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Tavoitteiden erilaisuuden tiedostaminen on riittävä pohja suunnitte-
lulle. Rakentavassa keskustelussa ei pyritä toisten mielipiteiden muut-
tamiseen, vaan erilaiset tavoitteet hyväksytään ja lähdetään etsimään 
käytännöllistä ratkaisua, joka olisi kaikille osapuolille kohtuullinen. Ra-
kennussuojelussa on lopulta kyse hyvin konkreettisista valinnoista, jo-
ten keskustelua käydään rakennustapaohjeiden pohjalta.

Täysin kivutonta ja ristiriidatonta suojelusta keskusteleminen tuskin tu-
lee olemaan. Ratkaisua, joka miellyttäisi aivan kaikkia, tuskin löytyy. jul-
kisella vallalla on lopulta vastuu ja valta kulttuurihistoriallisten alueitten 
säilymisestä. Keskustelun tavoitteena voikin pitää ratkaisua, jossa kult-
tuurihistoriallisten arvojen säilyminen yhdistyy mahdollisimman suu-
reen suojelun sosiaaliseen hyväksyntään. Suojelualoite tulee julkiselta 
vallalta, mutta asukkaat voivat vaikuttaa tuomalla suunnitteluun myös 
muita, heille tärkeitä tavoitteita ja vaikuttamalla siihen minkä tasoista 
suojelusta tulee ja millaisia keinoja siinä käytetään.

Keskustelun tuloksena asemakaavoitus laatii kaavaluonnoksen, josta 
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Kaavaehdotukseksi jalos-
tettuna suunnitelma laitetaan toisen kerran näytille. Kunnanvaltuusto 
hyväksyy lopuksi kaavan.

8.2 RAKennuStAPAohjeet  
– SuunniteLmA SuojeLuStA

Rakennustapaohjeet ovat aineisto, jonka avulla suojelun sisällöstä voi 
osallisten kanssa keskustella. Aineisto on suunnitelma suojelusta, mut-
ta ilman kaavaluonnoksen virallisuutta ja vaikealukuisuutta.

Tekemäni rakennustapaohjeet ovat henkilökohtainen näkemykseni, 
mitä suojelu voisi käytännössä tarkoittaa. Suunnitelmasta voi olla pe-
rustellusti samaa tai eri mieltä, se on keskustelunavaus siitä, mitä suo-
jelu voisi konkreettisesti tarkoittaa. Suunnitelma on tehty Karjasillan 
yleisimpään talotyyppiin, sosiaaliministeriön suurempaan talotyyppiin. 
Periaatteet ovat sovellettavissa kaikkiin Karjasillan pientaloihin. Se mi-
ten periaatteet konkretisoituvat muissa talotyypeissä, vaatii kuitenkin 
jokaisen talotyypin laajennettavuuden, rakennusoikeuden ja tonttien 
olosuhteiden tutkimista erikseen.

ehdotus asukasosallistumisen aloittamisesta

Karjasiltalaisille lähetetään henkilökohtainen tiedote kaavaproses-
sista ja kutsu keskustelutilaisuuteen. 

1. tehtävä (henkilökohtainen): omat tavoitteet
• kysymysten teemat: Miksi asut Karjasillalla? Mitä tavoitteita 

sinulla on alueen suhteen? Mitä olisit itse valmis tekemään 
alueen säilymisen eteen?

• keino: sähköinen äänestys valmiiden vastausvaihtoehtojen 
pohjalta. Tulokset voi nähdä heti äänestyksen jälkeen.

• koonti: tavoitteiden kirjo - löytyykö yhteisiä tavoitteita? Erilai-
set tavoitteet avoimeksi lähtökohdaksi suunnittelulle.

2. tehtävä (ryhmätyö): suojelun konkretia – keskustelua rakennus-
tapaohjeista 
• keino: rakennustapaohjeet esitellään. Sen jälkeen jokainen 

ryhmäläinen saa hymy/surunaamallisia post-it-lappuja, joita 
voi liimata suunnitelman eri osien päälle ja kirjoittaa lappuun 
perustelun miksi kannattaa tai vastustaa kyseistä ehdotusta. 
Henkilökohtaisen osuuden jälkeen ryhmä keskustelee ja etsii 
kompromissin ryhmäläisten näkökulmien välille. 

• koonti: mitkä asiat nousivat olennaisiksi / vaikeiksi / ristiriitai-
siksi? Löytyikö ryhmän sisällä kompromissia? 

3. tehtävä (henkilökohtainen): osallistuminen jatkossa
• keino: sähköinen äänestys valmiiden vaihtoehtojen pohjalta 

(kiertokävelyt, osallisryhmä, facebook-keskustelu, asukasyh-
distyksen kautta, henkilökohtaisesti kaavoittajan kanssa kes-
kustellen jne.)

• koonti: millainen osallistuminen asukkaita kiinnostaa? Sovi-
taan, miten jatketaan ja kuinka asioista tiedotetaan.

Vaihtoehtoisesti tehtävät voi tehdä myös kaupungin sivuilla inter-
netissä, jonne myös tulokset kootaan.

Asukasosallistumista tehdään vuorovaikutussuhteessa asukkaiden 
kanssa, joten myös keinovalikoima muotoutuu prosessin kuluessa.
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alue

Kokonaisuus on se, mitä suojellaan!

tavoite keino
• Karjasilta säilyy laajana ja yhtenäisenä jälleenrakennuskauden alueena

• alkuperäiset päärakennukset säilyvät
• katunäkymät säilyvät yhtenäisinä, yksittäiset rakennukset eivät korostu joukosta
• talotyypit voi tunnistaa
• jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin tyylipiirteet säilyvät
• laajennukset ja piharakennukset sopeutuvat miljööseen

• suojelukaava yhdessä asukkaiden kanssa
• suojelumerkintä kaikille päärakennuksille: niitä ei saa purkaa kuin pakottavasta syystä
• rakennusoikeus säilytetään tasolla, jossa laajentaminen ja piharakentaminen on edelleen 

mahdollista, mutta talotyyppien välisiä eroja rakennusoikeudessa voidaan harmonisoida
• julkisivujen, laajennusten, piharakennusten ja pihojen muutokset niin, että kulttuurihistori-

alliset arvot säilyvät
• myöhemmän ajan rakennukset, laajennukset ja piharakennukset saa säilyttää, mutta niitä ei 

suojella. jos ne purkaa, uudet pitää rakentaa uuden kaavan mukaan.
• rakennuslupaprosessi suojelua edistäväksi
• asukkaiden toiminta säilymisen puolesta

• Karjasilta säilyy asuttavana, viihtyisänä ja vetovoimaisena • Karjasilta on ihmisten koti. Suojelussa rajoitetaan vapautta vain niissä asioissa, joissa se kulttuuri-
historiallisten arvojen säilymisen takia on välttämätöntä

• laajentaminen ja piharakennusten rakentaminen on jatkossakin mahdollista
• asuminen alueen pääkäyttömuoto, mutta myös asumista häiritsemätön yritystoiminta sallitaan

• suojelu on rakennusten omistajille tasapuolista • samanlaiset suojelumääräykset kaikille päärakennuksille riippumatta niiden säilyneisyydestä
• rakennusoikeus talotyypin ja tontin koon mukaan. Kadun varren samanlaisilla taloilla aina sama 

rakennusoikeus.
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kadunvarSi

Yhtenäiset katunäkymät, pihoilla asukkaiden vapautta

tavoite keino
• katunäkymät säilyvät:

• alkuperäiset päärakennukset
• julkisivut, aita, portti ja etupiha säilyvät jälleenrakennuskauden tyylisinä
• laajennukset eivät riko katunäkymän yhtenäisyyttä

• tontit jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen
• kadun varressa säilytettävä alue
• pihan puolella laajennuksen ja piharakennuksen alueet

• pihapuolella on tilaa asukkaiden muutostarpeille • mahdollisuus laajentaa taloja ja tehdä piharakennuksia

Säilytettävä vyöhyke kattaa pihoista  kadunpuoleiset 
alueet. Vyöhykkeellä jälleenrakennuskauden tyyli 
säilytetään ja näin katunäkymien yhtenäisyys säilyy.

Pihojen puolella asukkailla on mahdollisuus tehdä 
laajennuksia ja piharakennuksia.

säilytettävä vyöhyke

laajennusten vyöhyke

piharakennusten vyöhyke
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periaatteet tontilla

laajennuS
Laajennukset sijoittuvat matalina raken-
nuksina pihan puolelle.

nivel
Iso laajennus liitetään päärakennukseen nivel-
osalla, jolloin vanhan rakennuksen hahmo säilyy 
ennallaan.

säilytettävä alue: kolme katujulkisivua, 
etupiha, aita ja sisäänajotie

laajennuksen rakennusala

piharakennuksen rakennusala

piharakennuS
Piharakennusten rakentaminen on melko 
vapaata: käyttötarkoitusta ei ole rajattu 
ja rakennusala on väljä.

vanha piharakennuS
Vanhoja piharakennuksia ei suojella, 
mutta ennen vuotta 1960 rakennetut pi-
harakennukset saa säilyttää, vaikka tekisi 
myös uuden piharakennuksen.

päärakennuS ja etupiha
Kolme katujulkisivua säilytetään tai kor-
jauksissa ennallistetaan jälleenrakennus-
kauden asuun. Aidassa, portissa ja etupi-
halla säilytetään jälleenrakennuskauden 
tyyli.

lähtötilanne
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sora liuskekivi tai 
muu luonnonkivi

käsinvaletut 
betonilaatat

harmaa 
betonikivi

asvaltti punainen 
betonikivi

pystylomalaudoituspystyrimalaudoitus kapea vaakapaneeli kenttälaudoitus, 
monivärinen 
verhous

rappaushuopakatto konesaumapeltikate konesaumapelti-
katetta jäljittelevä 
profiilipelti

tiili tai betonitiili tiiliprofiilipelti

punainen rima-aita pensasaita /
syreeniaita

metalliaita

Säilytettävä alue: katujulkiSivut ja etupiha
katto

aita
• korkeus 100-120 cm
• metalliverkkoaita mahdollinen vain pensasaidan yhteydessä
• portti aidan tyyppinen rimaportti tai metalliportti

tonttiliittymä ja etupiha
• liitymän leveys max. 2,7 m
• 1 liittymä / tontti, portti suositeltava
• kiveystä tai asvalttia voi olla vain ajotiellä, ei koko sisääntulon leveydeltä
• jos aita ei ole pensasaita, etupihalle min. 1 lehtipuu tai iso pensas

ulkoverhouS

tai vinovuorilaudoitus

ikkunat
• yksinkertaiset vuorilaudat, ei koristeleikkauksia
• puitejako talotyypin mukaan
• vain pieniä uusia, tyylinmukaisia ikkuna-aukkoja
• päädyssä voi olla ranskalainen parveke

liSäeriStäminen
• jos ulkoseinää lisäeristetään, ikkunat on siirrettävä jul-

kisivupintaan. Ikkunoiden max. sisennys 50 mm.
• kattoa voi korottaa vain teknisistä syistä: yläpohjan 

lisälämmöneristämiseksi tai tuuletuksen varmistami-
seksi. Ullakon huonekorkeutta ei saa kasvattaa eikä 
kattokaltevuutta muuttaa.

• räystäs on pidettävä mahdollisimman ohuena
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laajennukSet
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI

Rakennusten käytettävyyttä ei heikennetä; laajentaminen on mahdollista jatkos-
sakin. Miljöön säilymiseksi laajennuksen muotoa ja materiaaleja säädellään.

tavoite keino
• rakennukset vastaavat asukkaiden tarpeisiin ja käytettävyys säilyy • sos.min. suuremmassa talotyypissä rakennusoikeus säilyy ennallaan, 150 k-m2

• rakennusalalle saa sijoitettua tarpeen mukaan erilaisia laajennuksia

• laajennus sopeutuu miljööseen eikä kilpaile kooltaan päärakennuksen kanssa • harjakorkeus max. 5 m maan pinnasta, runkosyvyys max. 6 m
• samat materiaalit, verhoustapa ja värit kuin päärakennuksessa
• harjakatto (alle 10 m2 laajennuksissa käy myös pulpettikatto)
• laajennus pääosin päärakennuksen mukaisessa suorakulmaisessa koordinaatistossa

• laajennus ei muuta katunäkymiä merkittävästi • laajennuksen rakennusala on pihan puolella ja harjakorkeus max. 5 m maan pinnasta

• vanhan rakennuksen noppamaisen muodon voi erottaa laajentamisen jälkeenkin • laajennus ei riko päärakennuksen räystäslinjaa (4,4 m maan pinnasta), vaan liittyy päärakennuk-
seen räystään alapuolelta

• laajennus liitetään päärakennukseen kapeammalla nivelosalla (jos laajennus yli 30 m2)
• vanhaa rakennusta voi laajentaa vain hillitysti: rakennuksen sisällä voi kylmät ullakot ottaa käyt-

töön ja pihan puolelle voi tehdä pienen kattamattoman parvekkeen tai kattolyhdyn (frontoni). 
Katettuja parvekkeita tai yli 2,5 m leveitä kattolyhtyjä ei voi tehdä.

• eri aikakausien laajennukset saavat säilyä osana Karjasiltaa • vanhan laajennuksen saa säilyttää, mutta jos purkaa, uusi laajennus uusien määräysten mukaan.

liian korkea laajennus

liian massiivinen parveke

kevyt kattamaton parveke
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piharakennukSet
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI

Piharakennuksessa on tilaa uusille unelmille. Käyttötarkoitus ja rakentamisen 
tyyli on vapaata, ainoastaan rakennusten kokoa säädellään, jotta miljöö säilyy.

tavoite keino
• piharakennus asukkaan tarpeen mukaan: pihasauna, autotalli, varasto, kesäkeittiö, sivuasunto, 

työtiloja tms.
• asemakaavassa sallitaan kaikki asumista häiritsemätön asuin- ja liiketoiminta
• sosiaaliministeriön suuremmassa talotyypissä rakennusoikeus säilyy ennallaan, 50 m2

• materiaaleista tai väreistä ei määräyksiä
• väljä rakennusala

• piharakennus on selvästi pienempi kuin päärakennus • harjakorkeus max. 4,4 m maan pinnasta, yksittäisessä autotallissa max. 4 m
• kattopinta-ala max. 80 m2 sosiaaliministeriön suuremmassa talotyypissä
• runkosyvyys max. 5,5 m

• vanhojen piharakennusten säilymistä edistetään, mutta niitä ei suojella • ennen vuotta 1960 rakennetut piharakennukset saa säilyttää, vaikka käyttäisi uuteen piharaken-
nukseen koko rakennusoikeuden

• piha säilyy vehreänä ja toimivana • piharakennus 0-3 m päähän tontin rajasta, mieluiten rajalle kiinni
• ei kahden auton talleja, jotta ajotiet eivät peitä pihaa liiaksi
• max. 2 rakennusoikeuteen laskettavaa piharakennusta

kahden auton talleja ei saa enää rakentaa, sillä ne 
ovat pienipiirteisessä miljöössä liian massiivisia ja 
ajotiet talleille peittävät liian ison osan pihasta
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saa säilyttää, vaikka rakentaisi myös uuden
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vaihtoehtoja tontin käyttöön
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI

Suojelu tiukkenee kadun puolella, mutta pihan puolella on edel-
leen monia erilaisia laajentamis- ja piharakentamisvaihtoehtoja.

ei laajennuSta
• päärakennus 93 m2

• piharakennus (valmistunut ennen vuotta 1960) 33 m2

• rakennusoikeutta jäljellä päärakennuksessa 57 m2 ja pi-
harakennuksessa 50 m2

pieni vanha laajennuS
• päärakennus 121 m2

• piharakennus (valmistunut vuoden 1960 jälkeen) 36 m2

• rakennusoikeutta jäljellä päärakennuksessa 29 m2 ja pi-
harakennuksessa 14 m3

iSo vanha laajennuS
• päärakennus 150 m2

• ei piharakennusta
• päärakennuksen rakennusoikeus käytetty, piharaken-

nuksessa jäljellä 50 m3

tilanne nyt
vaSen
• uusi kuisti 8 m2

• uusi piharakennus 25 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 49 m2

 piharakennus 25 m2

oikea
• laajennus 33 m2

• uusi piharakennus 50 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 24 m2

 piharakennus 0 m2

vaSen
• vanha piharakennus puretaan
• uusi piharakennus 50 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 29 m2

 piharakennus 0 m2

oikea
• vanha laajennus puretaan
• uusi laajennus 50 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• uusi piharakennus 14 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 0 m2

 piharakennus 0 m2

vaSen
• uudet piharakennukset 50 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 0 m2

 piharakennus 0 m2

oikea
• vanha laajennus puretaan
• uusi laajennus 50 m2

• uusi piharakennus 50 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 0 m2

 piharakennus 0 m2
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AUTO-
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eSimerkki 1: uudet peSutilat ja SivuaSunto
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI 
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ET rakennuSoikeuS
• laajennus 33 m2

• uusi piharakennus 50 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 24 m2

 piharakennus 0 m2
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rakennuSoikeuS
• vanha laajennus puretaan
• uusi laajennus 50 m2

• uusi piharakennus 50 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 0 m2

 piharakennus 0 m2

eSimerkki 2: uudet oleSkelutilat ja pihaSauna
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI
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eSimeRKKi 3: uuSi KuiSti jA AutotALLi-vARASto
SOSIAALIMINISTERIÖN SUUREMPI TALOTYYPPI

rakennuSoikeuS
• uusi kuisti 8 m2

• uusi piharakennus 25 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 49 m2

 piharakennus 25 m2
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8.3 RAKennuSLuPAPRoSeSSi  
– SuojeLun PoRtinvARtijA

Asemakaavaprosessin jälkeen, rakennustapaohjeitten pohjalta käydyn 
keskustelun tuloksena syntyy asemakaava. Suojeluprosessi ei kuiten-
kaan pääty tähän, vaan kaava on vasta lähtökohta käytännön suojelulle.

Kaavaa tulkitaan rakennusvalvontavirastossa, kun karjasiltalainen hakee 
rakennuslupaa korjaus- tai muutossuunnitelmalleen. Tämä kohtaami-
nen pitää rakentaa niin, että suojelu muuttuu kaavasta todellisuudeksi. 
Tällä hetkellä rakennuslupaa voi hakea paperien välityksellä kertaakaan 
kohtaamatta rakennusvalvojaa kasvokkain. Suojelun kannalta se on 
ongelmallista. Suunnittelun alkuvaiheessa tehdään suurimmat säilymi-
seen vaikuttavat valinnat, eikä kaava ole välttämättä helppokäyttöisin 
opastaja näihin valintoihin. Keskustelu ja neuvonta ovat tehokkaampia 
keinoja.

Siksi rakennuslupaprosessia uudistetaan lisäämällä rakennusluvan ha-
kemiseen lähtötilanteen katselmus. Katselmuksessa rakennusvalvoja 
tulee asiakkaan kotiin katsomaan ja keskustelemaan suunnitelmista 
ennen kuin viivaakaan on piirretty. Keskustelemalla heti suunnittelun 

alkuvaiheessa ohjaantuu suunnitelma alusta asti kaavan mukaisiin 
ratkaisuihin, eivätkä suojelumääräykset tule ikävänä rajoitteena, kun 
suunnitelmat on jo tehty. 

Lähtötilanteen katselmuksen ei tarvitse olla pakollinen, vaan riittää, että 
siitä tehdään toimintatapa, johon Karjasillan asukkaita ohjataan. Tie-
dotuksen voi hoitaa kaupungin internet-sivujen kautta yhdessä muun 
korjausneuvonnan kanssa. Siinä vaiheessa, kun rakennuksen omistaja 
suunnittelee korjaus- tai muutostöitä, hän hakee aktiivisesti tietoa ja 
esimerkiksi selvittää tarvitseeko muutos rakennuslupaa. Tiedontarpee-
seen tulee vastata. Oulun rakennusvalvonnan sivuilla on tällä hetkellä 
kattava ohjepaketti pientalon rakentajalle. Sivuille tulee rakentaa vas-
taava tietopaketti myös vanhan talon korjaajalle.

Idea lähtötilanteen katselmuksesta pohjautuu työn ensimmäisestä 
osasta nousseeseen ajatukseen, että suojelun toteutumisen paranta-
miseksi kansalaisten ja virkamiesten välistä rajaa tulisi madaltaa. Siksi 
asukkaiden tulee päästä mukaan kaavan laatimiseen ennen asemakaa-
valuonnosta ja rakennusvalvonnan yksittäisen rakennuksen suunnitte-
luun ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.

Koko rakennusluvan hakuprosessi pitää miettiä asiakkaan näkökul-
masta. Tärkeää on, että Karjasillan suojelussa viranomaiset muodos-
tavat yhteisen näkemyksen, joka on rakennusluvan hakijalle selkeä ja 
yksiselitteinen. Tähän voidaan päästä joko niin, että rakennusvalvonta 
hoitaa rakennuslupaprosessin yksin (asiakas on yhteydessä ainoastaan 
rakennustarkastajaan, rakennusvalvonta hoitaa tarvittavat keskustelut 
museon ja asemakaavoituksen kanssa) tai perustamalla moniammatilli-
nen suojelutyöryhmä käsittelemään rakennuslupia, jolloin työryhmästä 
tulee suojelulle kasvot. Työryhmän (rakennusvalvonta, asemakaavoitus 
ja Pohjois-Pohjanmaan museo) etuna on tulkinnan linjakkuus, kaavan 
ajanmukaisuuden jatkuva arviointi, toimiva viranomaiskeskustelu ja 
päätöksenteon selkeys asukkaiden suuntaan. jos päädytään perintei-
seen ratkaisuun, jossa rakennusvalvonta hoitaa käytännön työt, täytyy 
”ennakkotapauksia” kuitenkin pohtia yhdessä asemakaavoituksen ja 
museon kanssa, esimerkiksi rakennussuojelutyöryhmässä.

Kuva 66. Rakennusluvan hakemiseen lisätään lähtötilanteen katselmus: rakennusvalvoja ja asiakas 
tapaavat suunnittelukohteessa ennen suunnittelun aloittamista. Näin suojeluasemakaavan tavoitteet 
saadaan mukaan osaksi suunnittelua jo heti alussa.

rakennusvalvoja
rakennuSlupa

lupa kaavan mukaiselle 
suunnitelmalle

asukas
Suunnittelu

suunnittelun tilaaminen

lähtötilanteen 
katSelmuS

tarpeet - ideat - asema-
kaavan mahdollisuudet

aSemakaava aSemakaava

toteutuS

asukas ja rakennusvalvoja
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8.4 eLämä KARjASiLLALLA – SuojeLun todeLLiSuuS

Suuri osa suojelun todellisuudesta on käytännöllistä tekemistä: huol-
toa, korjaamista, asumista ja elämistä vanhoissa rakennuksissa. Näihin 
asioihin kaavalla tai rakennuslupaprosessilla ei juuri voi vaikuttaa, vaan 
valta on asukkailla. Asukkaiden aktiivisuudella voi olla paljon vaikutusta 
Karjasillan säilymiseen. Asukkaat voivat toimia joko itsenäisesti naapu-
rusto- ja tuttavaverkostossa tai asukasyhdistyksen kautta.

Asukastoiminta riippuu asukkaiden motivaatiosta, mutta mahdollisuuk-
sia on monenlaisia. Rakennusosia voi kierrättää Karjasillan sisällä, voi 
pitää avoimia talkoita ja vertaisoppimistilaisuuksia, joissa korjausta te-
kevä avaa ovensa ja esittelee kiinnostuneille millaista remonttia on te-
kemässä. Karjasillalla järjestetään jo nykyään avoimet puutarhat –päi-
viä, joissa halukkaat avaavat pihansa vierailijoille. Tapahtumassa voisi 
jatkossa nostaa erityisesti jälleenrakennuskauden puutarhatyyliä esiin.

Facebook on hyvä tiedotus- ja keskustelukanava. Se on helppo ja kette-
rä väline, joka tällä hetkellä tavoittaa ihmisiä hyvin. Karjasiltalaisilla on 
jo nyt yhteinen facebook-ryhmä, jossa on noin 500 jäsentä. Ryhmässä 
mm. tiedotetaan myytävistä ja vuokrattavista asunnoista, jaetaan tie-
toa tapahtuneista varkauksista, ilkivallasta ym., tiedotetaan Karjasillan 
tapahtumista ja ostetaan ja myydään tavaraa. Karjasiltalaiset ovat selvä 
yhteisö, jolla on melko paljon yhteistä toimintaa.

Facebook-ryhmän toimintaa voisi jatkossa laajentaa enemmän myös 
suojelun suuntaan. Sivulle voisi koota käyttökelpoisia korjaamiseen liit-
tyviä linkkejä, jakaa tietoa hyvistä suunnittelijoista ja ammattimiehistä, 
tiedottaa talkoista ja ostaa ja myydä vanhoja rakennusosia. Myös virka-
miehet voisivat jalkautua facebookiin. Se olisi monelle asukkaalle ma-
talan kynnyksen paikka kysyä ja keskustella suojelusta ja kaavasta. Tieto 
ei myöskään jäisi vain vastaajan haltuun, vaan leviäisi samalla koko ryh-
mälle. Facebook ei kuitenkaan tavoita kaikkia karjasiltalaisia, kuten ei 
mikään kanava. Tärkeimmät asiat voisi koota myös asukasyhdistyksen 
sivuille ja tiedottaa niistä fyysisesti asukastuvalla, Karjatuvalla, Salessa 
ja Karjasillan kirjastolla, paikoissa missä ihmiset liikkuvat. Tiedottami-
sen ja keskustelun täytyy tapahtua siellä, missä ihmiset luonnostaan 
ovat. Siksi esimerkiksi kaupungin internetsivut eivät sovi asukastoimin-
nan alustaksi.

Käytännön suojelua voi tehdä myös yhteistyössä kaupungin, asukas-
yhdistyksen ja asukkaiden kanssa. Karjasillan asukastutkimuksessa 
esitettiin, että uusille asukkaille kannattaisi laatia Karjasilta-opas, sillä 
individualismi on suurimmillaan pian alueelle muuton jälkeen, jolloin 
tehdään isoja, miljööhön sopimattomia muutoksia. Muutaman asumis-
vuoden jälkeen yhteisten pelisääntöjen merkitys kasvaa.1 Asukasyhdis-
tys voisi aktiivisesti tavoittaa uudet asukkaat, toivottaa heidät tervetul-
leeksi ja jakaa heille esimerkiksi rakennustapaohjeet.

Asukasaktivismia ei voi kuitenkaan ulkopuolelta suunnitella, se syntyy 
asukkaiden tarpeesta, jos on syntyäkseen. Kaupunki voi tietoisesti an-
taa aktivismille tilaa, esimerkiksi järjestämällä kaavaprosessiin aikaa, 
jossa asukkaat voivat ideoida omaa toimintaansa. Kaavaprosessi on 
luontainen keskustelutilanne, joka kannattaa hyödyntää myös kaavan-
laadintaa pitemmän tähäimen toiminnan suunnitteluun. Kaupungin tu-
lee olla myös itse avoin karjasiltalaisilta nouseviin ideoihin. Ruohonjuu-
ritasolta voi nousta suojelun kannalta hyvin käyttökelpoisia ajatuksia, 
joihin kaupungin kannattaa lähteä mukaan.

1 Reinikainen ym. 2009, s. 140-141

Kuva 67. Asukkaat voivat paitsi omilla valinnoillaan, myös yhteisönä vaikuttaa 
Karjasillan säilymiseen. Toiminta riippuu asukkaiden omasta motivaatiosta. Jul-
kinen valta voi myös tarttua asukkailta nouseviin suojeluideoihin.

aSukkaiden mahdolliSuudet
asukas - naapurusto - asukasyhdistys

avoimet puutarhat -päivät
ym. tapahtumat

oman talon 
korjausvalinnat

uuden asukkaan opas

talkoot, 
vertaisoppimistilaisuudet

rakennusosien kierrätys

                             facebook
• tiedotus
• korjauslinkit ja ammattilaisvinkit
• keskustelu: asukkaat ja viranomaiset
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8.5 Kohti KAAvAA

Rakennustapaohjeet sisältävät suojelun periaatteet. Tulevassa kaava-
työssä on ratkaistavana vielä monia asioita. Tähän kappaleeseen olen 
koonnut suunnittelun aikana esiin nousseita asioita, joita tulevassa kaa-
vatyössä pitää ottaa huomioon.

Suunnitelman yleistettävyys

Työssäni olen tutkinut Karjasillan yleisintä talotyyppiä, sosiaaliminis-
teriön suurempaa talotyyppiä. Suunnitelmaa voi kuitenkin hyödyntää 
myös muiden talotyyppien kohdalla. Tonttien jäsentely on samantyyp-
pistä joka puolella Karjasiltaa, joten periaate, jossa tontin katupuoli 
rauhoitetaan ja uudisrakentaminen sijoittuu sisäpihalle, soveltuu koko 
pientaloalueelle.

Laajentaminen siipimäisesti erilliseen laajennusmassaan soveltuu suu-
rimpaan osaan talotyypeistä. Osalla kortteleista rakennuksen pääty on 
kadun puolella. Silloin laajennusvara tulee pihan puolen päätyyn. Sisä-
tilojen valonsaannin takia joitain ikkunoita voidaan joutua siirtämään. 
Talotyyppikohtaisesti täytyy myös tutkia, miten laajennuksen rakennus-
alan saa sijoitettua tontille niin, että piha säilyy edelleen käyttökelpoi-
sena. 

Pienemmän Ruotsin lahjatalotyypin laajennustapa täytyy miettiä erik-
seen, sillä niiden tontit ovat niin pieniä, ettei siipilaajennus yleensä 
mahdu tontille. Vanha ratkaisu, jossa talotyyppiä jatketaan päädystä 
uusilla makuuhuoneilla, voi olla tälle talotyypille paras jatkossakin.

rakennusoikeus

Eri talotyyppien rakennusoikeus vaihtelee nykyisessä kaavassa huo-
mattavasti. Alueen reunalla puolitoistakerroksisen pientalon rakennus-
oikeus on 180 k-m2, kun keskellä aluetta lähes samankokoisen talon 
rakennusoikeus on vain 150 k-m2. Yksikerroksisten talotyyppien laajen-
nusvara on 43 - 100 k-m2 ja puolitoistakerroksisten talotyyppien 25 - 76 
k-m2, talotyypistä riippuen. joissain talotyypeissä laajennusvara on lä-
hes kaksi kertaa talon alkuperäinen kerrosala, kun taas toisissa laajen-
nusvaraa on vain muutama kymmenen neliötä.

Nykyisessä kaavassa rakennusoikeus on ilmeisesti määritelty tontin 
koon mukaan, ei niinkään talotyypin koon mukaan. Uudessa kaavassa 
rakennusoikeutta tulee tarkastella sillä perusteella, millaista laajenta-
mista miljöö ja talotyyppi kestää. Olennaista on tutkia vanhan raken-
nuksen ja laajennuksen massojen suhdetta ja talotyyppien laajennet-
tavuutta. Tasapuolisuuden nimissä kaikille yhden asunnon taloilla tulee 
säilyttää laajennusmahdollisuus, mutta talotyyppien välisiä eroja raken-
nusoikeudessa voidaan kaavassa tasata.

Suunnitelmassani tutkin sosiaaliministeriön suuremman talotyypin 
laajennettavuutta ja totesin, että kyseisen talotyypin 150 k-m2 raken-
nusoikeutta ei välttämättä tarvitse laskea; noin 60 k-m2 laajennuksen 
saa mahtumaan tontille niin, etteivät miljöön arvot vielä tuhoudu. Toki 
rakennusoikeuden laskeminen helpottaisi suojelua, erityisesti pihojen 
säilymistä. 180 k-m2 on jo liikaa puolitoistakerroksisen pientalon raken-
nusoikeudeksi. Pienissä talotyypeissä laajennukset ovat väistämättä 
isoja suhteessa rakennusten alkuperäiseen kokoon. Näissä talotyypeis-
sä on jo tähän mennessä tehty paljon muutoksia, joten sama kehitys 
jatkunee tulevaisuudessakin.

jatkossa tulee tutkia:

• kuinka paljon rakennusoikeutta kaavassa on eri talotyypeillä verrat-
tuna talotyyppien alkuperäiseen kokoon?

• kuinka paljon rakennusoikeutta on käytetty?
• talotyyppikohtaisesti kuinka paljon ja miten kutakin tyyppiä voi-

daan laajentaa ilman että miljöö vielä turmeltuu?

Myös piharakennusten rakennusoikeudet täytyy tutkia talotyyppien ja 
tonttien koon suhteen. Tutkimillani esimerkkitonteilla 50 k-m2 pihara-
kennukset mahtuivat noin 700 neliön tonteille vielä kohtuullisesti.

Päärakennuksen rakennusoikeuden voi kaavassa merkitä erikseen 
vanhalle osalle ja laajennukselle. Tällä saavutetaan se, ettei vaipan ul-
kopuolista laajennusta voi kasvattaa liian isoksi jättämällä esimerkiksi 
ullakon lisärakentamismahdollisuuden käyttämättä. Ensisijaisena laa-
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jennussuuntana pitäisi olla vanhan rakennuksen rungon sisäpuoliset 
tilat ja vasta tämän jälkeen erilliset laajennukset.

Rakennusoikeuden säilyminen melko suurena on riski pihojen viihtyi-
syydelle ja toimivuudelle, jos piharakennukset ja laajennukset vievät 
käyttöpihan. Pihojen hukkatilaa saa vähennettyä rakentamalla pihara-
kennukset rajaan kiinni. Tämä vaatii kuitenkin naapurin kanssa tehtävän 
rasitesopimuksen.

varautuminen päärakennusten purkamiseen

Vaikka tulevassa kaavassa kielletään päärakennusten purkaminen, tu-
lee vastaan kuitenkin todennäköisesti tilanteita, joissa vaurioitunut ra-
kennus tulee saamaan purkuluvan. Siihen pitää varautua kaavassa mää-
rittelemällä korvaavan uudisrakennuksen mitat. Miljöön yhtenäisyyden 
kannalta uusien rakennusten tulisi noudattaa tarkasti viereisten raken-
nusten korkeutta ja leveyttä. Nykyisillä eristevahvuuksilla erityisesti kor-
keudesta tulee ongelma. Vanhan rakennuksen mittoihin voi päästä joko 
vanhoja tehokkaamilla eristeillä tai yläkerran pienemmällä kerrosalalla.

Kaavan valmistumiseen menee luultavasti monta vuotta. Tilanne ennen 
kaavan hyväksymistä on riskialtis, sillä keskeneräinen kaavaprosessi voi 
jopa lisätä rakennusten purkamista ja kulttuurihistoriallisten arvojen 
vastaisia korjauksia. Nykyinen kaava ei ole riittävä selkänoja purkami-
sen kieltämiseen, joten rakennuskieltoa pitäisi harkita.

palomääräykset

Karjasilta on niin tiiviisti rakennettu, että palo-osastoinnin etäisyydet (4 
ja 8 m) tulevat vastaan monessa kohtaa. Piharakennuksissa asukkaiden 
vapauden ja miljöön muodostumisen kannalta on hyvä, että raken-
nusala on hyvin väljä. Tällöin vierekkäisten tonttien rakennusalat ovat 
kiinni toisissaan, mikä johtaa siihen, että kummankin naapurin täytyy 
palo-osastoida piharakennuksensa naapurin puoleinen seinä ja myös 
viereiset seinät, vieläpä riippumatta siitä, onko naapurilla piharaken-
nusta.1 Taloudellisesti ja rakennusteknisesti kaikkien rakennusten palo-
osastointi on järjetöntä.

1 Oulun rakennusvalvonnan laatukortit. Pientalon paloturvallisuus 2015

Kaavassa kannattaa tutkia voisiko palo-osastointivaatimuksen sälyttää 
säännönmukaisesti tontin toiselle laidalle, vaikka rakennusalat sinällään 
säilyisivät laajoina. Näin kaikkia rakennuksia ei tarvitsisi palo-osastoida, 
mutta palon leviämisen estämisen kannalta tärkeät etäisyysvaatimukset 
täyttyisivät ja palomääräykset eivät estäisi hyvää miljöönmuodostusta.

energiatehokkuus

Vaikka rintamamiestalojen lämmöneristeet ovat vaatimattomat, ra-
kennusten muoto on hyvin ekologinen: vaipan pinta-ala suhteessa tila-
vuuteen on pieni. Rakennusten energiatehokkuutta voi parantaa siellä, 
missä se ei uhkaa rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Vuonna 
2013 tiukentuneita korjausrakentamisen energiamääräyksiä2 ei suoje-
lukohteissa tarvitse noudattaa kuin soveltuvin osin.

2 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi korjaus- 
ja muutostöissä 4/13
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jonka pohjalta osalliset voivat keskustella suojelun sisällöstä. Asema-
kaava itsessään on tekninen asiakirja, johon asiat lopulta sidotaan.

Suojeluprosessi ei lopu asemakaavan valmistumiseen. Sen jälkeen al-
kaa suojelun käytäntö, jossa rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli. jot-
ta suojelu olisi jo lähtökohtana Karjasillan muutoksissa, kehitin uuden 
toimintamallin rakennusvalvontaan. Lähtötilanteen katselmuksessa 
rakennusvalvoja tulee asiakkaan luo keskustelemaan muutostarpeista. 
Näin kaavan tavoitteet saadaan sujuvasti osaksi yksittäisiä muutos- ja 
korjaustöitä.

Lopulta Karjasillan suojelu on alueella elämistä ja rakennusten käyttöä 
ja kunnossapitoa. Asukkaiden rooli on siinä tärkein, mutta kaupunki voi 
myös tarttua asukkailta nouseviin ideoihin, jotka tukevat alueen säily-
mistä elävänä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana alueena.

Suunnitelmani toinen puoli on konkreettinen suunnitelma mitä Karjasil-
lan suojelu voisi käytännössä tarkoittaa. Tekemäni rakennustapaohjeet 
ovat sekä henkilökohtainen näkemykseni Karjasillan suojelusta että ai-
neisto, jonka pohjalta suojelusta voi osallisten kanssa keskustella.

Suunnittelun tavoitteena oli alueen yhtenäisyyden säilyttäminen eli Kar-
jasillan säilyminen ehyenä jälleenrakennuskauden alueena sekä alueen 
vetovoimaisuuden säilyttäminen ja suojelun tasapuolisuus. Alueen ana-
lyysiin pohjautuen etsin ne rakennetun ympäristön asiat, joihin suoje-
lussa pitää puuttua. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat laajennukset, julkisi-
vumuutokset, piharakennukset ja rakennusten purkaminen. Ratkaisuna 
esitin, että tontit jaetaan kadun varren säilytettävään vyöhykkeeseen ja 
pihan laajennuksen ja piharakennusten vyöhykkeeseen. Näin katunäky-
mät ja päärakennusten jälleenrakennuskauden arkkitehtuuri saadaan 
säilymään, mutta pihapuolilla on mahdollisuus tehdä asukkaiden tar-
peiden mukaisia muutoksia. Pihan puolen rakentamista säädellään niin, 
että miljöön mittakaava säilyy. Suunnitelmani ei ole puhdasta suojelua, 
vaan myös lisärakentaminen on jatkossakin mahdollista. Karjasillalla jo 
tapahtuneiden lukuisten muutosten ja sosiaalisen kestävyyden takia li-
särakentamisen estävä suojelu olisi mielestäni ollut perustelematonta. 
Suunnitelmani syventää nykyisen kaavan säilyttämispyrkimyksiä.

yhteenveto ja pohdinta

Lähdin diplomityössäni tutkimaan millainen suojelukaava Karjasillalle 
pitäisi tehdä. Saadakseni riittävän tietopohjan suunnittelun tueksi, aloin 
tutkia suojeluasemakaavojen keinovalikoimaa. Kysymys laajeni pian 
koskemaan koko rakennussuojelua ja asemakaavan mahdollisuuksia 
siinä. Päädyin johtopäätökseen, että asemakaava on nykyjärjestelmäs-
sä tärkein kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojeluväline, 
mutta se ei yksinään takaa alueen arvojen säilymistä. Paljon jää ase-
makaavan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Suojelun toteutumi-
sessa rakennusten omistajilla on iso merkitys. Nykyisessä suojelukult-
tuurissa asukkaat ja rakennusten omistajat jäävät kuitenkin sivuosaan, 
enemmän kohteiksi kuin vaikuttajiksi.

Nämä suojelun ongelmat mielessäni lähdin tekemään työn toista osaa, 
Karjasillan suojelusuunnitelmaa. Tietopohjan Karjasillan historiaan, ny-
kytilaan ja muutostrendeihin olin saanut aiemmin tekemästäni Karjasil-
lan rakennetun ympäristön inventoinnista. Suunnitelmani tavoitteena 
oli etsiä ratkaisu, miten nykytilanteessa kannattaisi toimia, niin että Kar-
jasillan kulttuurihistorialliset arvot säilyisivät mahdollisimman hyvin. 

Suunnitelmani muodostuu sekä suojeluprosessin suunnittelusta että 
konkreettisesta suojelusuunnitelmasta. Mielenkiintoni keskiössä oli 
koko ajan kysymys siitä, miten Karjasilta voisi oikeasti säilyä. Ymmär-
sin, että suuri osa säilymisestä riippuu asukkaiden arvoista ja rahan liik-
keistä. Suojelukaava sinällään on pelkkä paperi, joka voi pahimmillaan 
vain rajoittaa ja näivettää aluetta. Positiiviseksi, alueen arvoja ja identi-
teettiä nostavaksi suojelu muuttuu, kun alueen asukkaat ovat suojelun 
takana. jotta suojelukaava todella toimisi, pitää sen toisaalta vastata 
riittävästi asukkaiden tarpeisiin ja toisaalta ohjata muutostarpeita kohti 
arvoja säilyttäviä ratkaisuja. 

Suojeluprosessin kehittämisen tavoitteena oli tuoda virkamiehet ja 
asukkaat yhteen keskustelemaan suojelusta. Nykyinen asemakaavan 
laadintatapa on hyvin virkamieslähtöinen ja soveltuu huonosti suoje-
lukaavoihin. Siksi järjestelin prosessia uudelleen: asemakaavaluonnok-
sen sijaan suojelukaavan laadinta aloitetaankin rakennustapaohjeitten 
tekemisellä. Rakennustapaohjeet ovat helposti ymmärrettävä aineisto, 
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Karjasillan säilymistä ei voi loputtomasti suunnitella. Isot kysymykset, 
kuten jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin arvostus, asumisen tren-
dit ja Oulun alueen kehittyminen, vaikuttavat paljon Karjasillan tule-
vaisuuteen. Suunnittelemalla ei näitä tekijöitä voi poistaa, vain jonkin 
verran ohjata kehitystä. Suojelukaava ei ole suojeluautomaatti. Kaava 
mahdollistaa suojelun toteutumisen, mutta ei takaa sitä. Karjasillan on-
neksi alueella on lähtökohtaisesti hyvät säilymismahdollisuudet, joten 
myös suojelussa voidaan saada hyviä tuloksia.

Kulttuurihistoriallisten alueiden suojelun tulevaisuudesta

Esitin työni ensimmäisen osan johtopäätöksenä, että miljöösuojelua 
tulisi miettiä kokonaisuutena, ei pelkästään asemakaavallisena kysy-
myksenä. Mitkä asiat todella vaikuttavat suojelun toteutumiseen ja 
miten näihin asioihin voi vaikuttaa? Työssäni etsin vastauksia raken-
nussuojelun järjestelmien sisäpuolelta, kyseenalaistamatta vallitsevaa 
lainsäädäntöä ja suojeluorganisaatioita, koska Karjasillan tapauksessa 
se oli suunnitelman toteutettavuuden kannalta hedelmällisin lähesty-
mistapa. Yksittäisen suojeluhankkeen on toteutuakseen sopeuduttava 
osaksi nykyisiä suojelujärjestelmiä. 

Entä jos suojelua lähestyttäisiin täysin tavoitteesta käsin, piittaamatta 
nykyisistä suojelun järjestelmistä ja lainsäädännöstä? Voisiko suojelu 
olla yhteisöllistä ja demokraattista, alhaalta ylös –toimintaa eikä ylhääl-
tä tulevaa säätelyä? 

Villeillä ideoilla voi testata todellisuuden rajoja:

• markkinavaikuttaminen. Koska asemakaava on vanhentunut ja 
byrokraattinen väline, hylätään se kokonaan ja perustetaan vai-
kuttaminen pelkkään kasvokkain tapahtuvaan käytännön työhön. 
Kaupunki iskee Karjasillan korjausmarkkinoille halvoilla työmiehil-
lä ja suunnittelijoilla. Kaupunki kouluttaa tekijät tekemään laatua 
(kulttuurihistoriallinen sertifikaatti) ja maksaa heille osan palkasta, 
niin että työ on asiakkaalle aina markkinoiden halvinta. 

• Suora asukasdemokratia. Luotetaan, että paras tieto Karjasillan tu-
levaisuudesta on asukkailla itsellään. Asukkaat äänestävät netissä 

Suunnitelman arviointi

Suunnitelmaani voi arvioida toisaalta siitä näkökulmasta, kuinka hyvin 
se turvaa Karjasillan arvoja ja toisaalta miten se vastaa työn ensimmäi-
sessä osassa esitettyihin suojelukaavoituksen ongelmiin.

Suunnitelma ei ole puhdas suojelusuunnitelma, vaan suojelun lisäksi 
tavoitteena oli sosiaalinen kestävyys. Pelkästään suojelunäkökulmasta 
rakennusoikeutta olisi kannattanut reilusti laskea. Se ei olisi ollut kui-
tenkaan perusteltua alueella jo tapahtuneiden lukuisten muutosten ja 
asukkaiden oikeudenmukaisen kohtelun takia. Koska Karjasillan arvot 
ovat kokonaisuudessa, hain suojelussa sopivaa vaihteluväliä, jossa mil-
jöön yhtenäisyys säilyisi, mutta suojelu ei estäisi liikaa asukkaiden tar-
peiden toteuttamista. Edellisen kaavan reilu rakennusoikeus teki teh-
tävästä haastavan, suunnittelussa kun ei voinut peruuttaa Karjasillan 
neitseelliseen menneisyyteen, vaan ratkaisua piti etsiä ristiriitaisesta 
nykytilanteesta.

Suojeluprosessin onnistumisessa olennaista on asukkaiden motivaatio. 
Diplomityössäni minulla ei ollut tiukan aikataulun takia mahdollista teh-
dä kattavaa asukaskyselyä tai asukasosallistumista. Tietoni asukkaista 
perustuvat aiempiin tutkimuksiin ja inventoinnin aikana kohtaamisista 
syntyneeseen käytännön tuntumaan. Arvioin suunnitelman sosiaalista 
kestävyyttä henkilökohtaisesti: onko ratkaisu hyvä ja oikeudenmukai-
nen? Suunnitelmani toteutettavuus riippuu paljon siitä, kuinka hyvin  
tavoitin Karjasillan sosiaalista todellisuutta. Sen pystyy selvittämään 
vain käytännössä. 

Suunnitelmani perustuu nykyisiin suojelujärjestelmiin. Työssäni kehitin 
niitä sisältä päin. Esitin konkreettisia keinoja, joilla virkamiesten ja asuk-
kaiden välistä vuorovaikutusta voi parantaa ja suunnittelin suojelua 
kokonaisuutena, en pelkästään ulkokohtaisena kaavoituskysymyksenä. 
Ratkaisuilla vastaan suojelukaavoituksen ongelmiin.

Kaikista suojelukaavoituksen ongelmista en työssäni päässyt eroon. 
Vaikka lisään kaavoituksen vuorovaikutusta, suojelun tavoitteet tulevat 
edelleen ylhäältä maankäytön suunnittelujärjestelmistä. En myöskään 
löytänyt suoria keinoja, joilla rakennusten kunnossapitoon voisi vaikut-
taa. Paljon jää väistämättä rakennusten omistajien vastuulle.
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mikä suunnitelma saa rakennusluvan ja mikä ei. Kaavaa ei käytetä 
ollenkaan.

• verotus. Suojelu kytketään kiinteistöveroon. Mitä tarkemmin suo-
jelumääräyksiä noudattaa, sitä matalampi vero.

Esimerkit osoittavat, että jos suojelua halutaan lähestyä piittaamatta 
nykyisistä järjestelmistä, täytyy samalla muuttaa käsityksiä julkisen val-
lan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ruohonjuuritasolta nouseva suojelu 
olisi logiikaltaan ja perusteiltaan täysin erilaista kuin nykyinen lainsää-
däntöön, virallisuuteen ja hierarkiaan perustuva suojelukaavoitus.

Suojelun perusristiriidat kuitenkin säilyvät, vaikka järjestelmä olisi eri-
lainen. Kenen arvojen mukaan suojelua tehdään? Miljöösuojelun on-
gelmallisuus perustuu yksityisen ja yhteisen hyvän väliseen ristiriitaan. 
Arvokas rakennus on jonkun omaisuutta ja samalla yhteistä kulttuuri-
perintöä. Kuka saa päättää mitä sille tehdään? Niin kauan kun yhtei-
nen ja yksityinen hyvä kohtaavat, ongelmia ei ole. jos rakennukseen 
ei ole muutostarpeita tai rakennuksen omistaja haluaa omaehtoisesti 
säilyttää vanhaa, arvot säilyvät kuin itsestään. Ongelma tulee esiin, kun 
yksityiset ja julkiset tavoitteet eivät kohtaa. Rakennuksen omistaja esi-
merkiksi haluaa korvata vanhan rakennuksen uudella, jolloin yhteinen 
kulttuuriperintö joko häviää, tai tarvitaan jokin keino sen säilyttämisek-
si.

Vaikuttamisen ongelma syntyy siitä, että suureen osaan suojelun todel-
lisuudesta on ulkopuolelta vaikea vaikuttaa. Asemakaava ei korjaa vuo-
tavaa kattoa. Naapurustokulttuuri voi luoda painetta katon korjaamisel-
le, mutta lopulta asian hoitaa tai on hoitamatta rakennuksen omistaja. 
Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta se, onko katto ehyt 
vai ei, on kuitenkin erittäin merkittävä. Pientaloista muodostuvassa 
kokonaisuudessa on lähes yhtä paljon rakennusten omistajia kuin on 
talojakin. jokaisella omistajalla on omat tavoitteensa eivätkä kaikki jaa 
ajatusta kulttuurihistoriallisista arvoista. Rakennusten omistajien hete-
rogeenisuus johtaa ratkaisujen kirjavuuteen ja alueen yhtenäisyyden 
laskuun.

Täysin rakennusten omistajien varaan suojelua ei voi siis jättää. Mielen-
kiintoinen ratkaisu olisi, jos suojelu hoidettaisiin yhteisöllisesti alueen 

sisällä. Alueen sisäinen toimintakulttuuri vaikuttaakin paljon siihen, mil-
laisia ratkaisuja yksittäiset ihmiset tekevät. Kulttuuri ei ole kuitenkaan 
suojelun aktiivinen toimija. Kulttuuri on ihmisistä muodostuva verkos-
to, jolla ei ole johtajaa tai tavoitetta. Asukkaista voi toki muodostaa 
järjestyneen suojeluorganisaation. Mutta kuten toisen villin esimerkin 
kautta voi ymmärtää, ei suora asukasdemokratia välttämättä johda ar-
vojen säilymiseen. järjestelmä voisi johtaa myös mielivaltaiseen vallan-
käyttöön.

Vaikuttamisen ongelman tiedostamisen myötä on helppo ymmärtää, 
miksi suojelukaavoitus on kulttuurihistoriallisten alueiden suojelun ny-
kyinen toimintatapa. Suojelun ristiriitaa on väistetty ottamalla suojelu 
lähes täysin julkisen vallan kontrolliin. järjestelmässä on omat merkittä-
vät ongelmansa, mutta on vaikea keksiä parempaakaan ratkaisua.

Mielenkiintoinen jatkokysymys voisi kuitenkin olla, mitä kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiden alueiden suojelu voisi olla, jos lähtökohdaksi ei 
otettaisi nykyistä kaavoitusjärjestelmää, vaan suunnittelun tavoitteena 
olisi yksinkertaisesti etsiä parhaat mahdolliset suojelun keinot. Voisiko 
rakennussuojeluun löytää uutta virtaa, jos kysymystä lähestyttäisiin ai-
van muista kuin säätelyn näkökulmasta?



103

lähteet

kirjalliSuuS

Allas, Anja & Kettunen, Osmo Ville 1975: Karjasilta, 1940-luvulla rakennettu pientaloalue. Esitutkimus. VTT.
El Harouny, Elisa 2008: Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja elinympäristönä esimerkkeinä Vanha Porvoo ja Vanha Raahe. Oulun 

yliopisto, Oulu.
El Harouny, Elisa – Riipinen, Olli-Pekka – Santaholma, Kaija – Tuomi, Timo 1995: Suomalaisia puukaupunkeja. Hoito, kaavoitus ja suojelu. 

Ympäristöministeriö, Helsinki.
Heininen-Blomstedt, Kirsi 2013: Jälleenrakennuskauden tyyppitaloalue. Paikan merkitykset ja täydennysrakentaminen. Väitöskirja. Helsingin 

yliopisto, Helsinki.
Helamaa, Erkki 1983: 40-luku, korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen. Suomen rakennustaiteen museo ja Alvar Aalto museo, Helsinki ja 

jyväskylä
Hirvaskoski, Kaisa & Soikkeli, Anu 2003: Karjasillan muutosprosessi. Korjausten vaikutus alueen yhtenäisyyteen ja identiteettiin. Tapauskohtaisena 

kohteena Karjasillan Routuntie. Oulun kaupunkisuunnittelu sarja B40.
Hirviniemi, Helena 2013: Arvottaminen ydinkysymyksenä. Teoksessa Perkkiö, Mia (toim.) Kulttuuriympäristön monet kasvot. Suomenlinnan 

hoitokunta, Helsinki, s. 81 – 83.
Ihatsu, Emilia 2005: Jälleenrakennuskauden talot. Laudoitustyypit / julkisivuverhoukset / värivaihtoehdot / vesikatevaihtoehdot. Pohjois-

Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus, Oulu.
jetsonen, Sirkkaliisa 2013: Miksi moderni, mikä moderni. Teoksessa Perkkiö, Mia (toim.) Kulttuuriympäristön monet kasvot. Suomenlinnan 

hoitokunta, Helsinki, s. 73 – 75.
järnefelt, Kasper 2013: Perinteitä kunnioittaen, klassismin hengessä. Teoksessa Perkkiö, Mia (toim.) Kulttuuriympäristön monet kasvot. 

Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki, s. 108 – 111.
Karjasilta. Rakennetun ympäristön inventointi 2014 2015. Oulun asemakaavoitus. Oulun kaupunki.
Koponen, Olli-Paavo 2001: Arkkitehtuurin keinoja kaupunkien rakennussuojelussa - vaihtoehtoisia lähestymistapoha pirstaloituneiden kaupunkien 

täydennysrakentamiseksi. Lisensiaatintyö. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampere.
Koponen, Olli-Paavo 2013: Tyyli – täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys. Teoksessa Perkkiö, Mia (toim.) Kulttuuriympäristön monet kasvot. 

Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki, s. 90 – 96.
Kummala, Petteri 2005: Lamasalvoksesta elementtitekniikkaan. Suomalainen pientalosuunnittelu jälleenrakennuskaudella. Suomen 

rakennustaiteen museo.
Lapintie, Kimmo 2002: Tarinoita takapihalta. Asukkaan ja asiantuntijan kohtaamisesta. Teoksessa Bäcklund, Pia – Häkli, jouni – Schulman, Harry 

(toim.) Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki, s. 158 - 179
Laurila, Pekka 1982: Rakennussuojelun perusteet 1. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampere.
Malin, Kimmo 2008: Muutoksenhaku kaava-asioissa. Hallintotuomioistuimet 2003 – 2006. Ympäristöministeriön raportteja 9/2008. 

Ympäristöministeriö, Helsinki.



104

Manninen, Rikhard – Mäenpää, Pasi – Niiniluoto, Arto – Villanen, Sampo 2000: Sanat kivettyvät kaupungiksi. Tutkimus Helsingin 
kaupunkisuunnittelun prosesseista ja ihanteista. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B83. Teknillinen 
korkeakoulu, Espoo.

Mattinen, Maire 1985: Puukaupunkien suojelu. Ympäristöministeriö, Helsinki.
Mäkiö, Erkki ym. 1990: Kerrostalot 1940 – 1960. Rakennuskirja, Porvoo.
Mäntysalo, Raine & Nyman, Kaj 2002: Osallisuuslaboratorio. Kokemuksia vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun koulutusprojekteista. 

Teoksessa Bäcklund, Pia – Häkli, jouni – Schulman, Harry (toim.) Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, 
Helsinki, s. 260 – 279

Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1940 1948. Oulu.
Reinikainen, Kalle – Soikkeli, Anu – Suikkari, Risto 2009: Finland´s reconstruction period neighbourhoods today – case Karjasilta. Teoksessa 

Architecture and Urban Plannin. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Riga, s. 135 – 141.
Saarikangas, Kirsi 2003: Tyyppitalo – tie tehokkaaseen jälleenrakentamiseen. Valitut Palat, Helsinki, s. 21 – 23.
Saarikangas, Kirsi 1993: Model Houses for Model Families. Gender, Ideology and the Modern Dwelling the Type-Planned Houses of the 1940s in 

Finland. SHS, Vammala.
Salastie Riitta 2014: Hengen suojelusta todellisen rakennusperinnön kohtaamiseen. Teoksessa Kovalainen, Kirsti (toim.) Rakennussuojelu ajassa. 

Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta. ICOMOSin Suomen osasto, Porvoo.
Salminen, Helena 2011: Rakennustapaohjeet säilytettäville pientaloalueille. Kohteena Järvenpään jälleenrakennuskauden alueet. Opinnäytetyö. 

Lahden ammattikorkeakoulu.
Suikkari, Risto 2007: Paloturvallisuus ja kaupunkipalot Suomen puukaupungeissa historiasta nykypäivään. Oulun yliopisto, Oulu.
Sädevirta, Sirkka & Salastie, Riitta 2003: Korsutieltä Näätänkujalle. Osa 1, Helsingin jälleenrakennuskauden pientalot. Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsinki.
Särkinen, Åke W. 2005: Jälleenrakennusajan pientalo. Rakennustieto Oy, Helsinki.
Vahtola, jouko 2003: Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin. Otava, Helsinki.

painamattomat lähteet

Oulun kaupunki, asemakaavoituksen arkisto: Karjasiltaa koskevat asemakaavat vuosilta 1944 – 1980 ja vuoden 1980 asemakaavan selostus. 
Kaavanumerot: 25, 26, 38, 40, 45, 46, 54, 56, 66, 104, 158, 270, 412, 789, 912.

Oulun kaupunki, rakennusvalvontaviraston arkisto: rakennuslupapiirustuksia Karjasillan kaupunginosasta 13.
Reinikainen, Kalle – Soikkeli, Anu – Suikkari, Risto 2009: Karjasillan asukaskyselyn kyselylomake ja vastausten perusjakaumat sekä avokysymysten 

vastaukset.



105

SähköiSet lähteet

Kissanmaan asemakaavamuutoksen dokumentit. Tampereen kaupunki. Katsottu 11.2.2016. Saatavissa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/
kaavadoc?8186 

Kivilaakso, Aura 2011: Puu-Käpylän kaavoituskiista – Kulttuuriympäristöön kohdistuvien asenteiden muuttumisesta 1960-luvulla. Luettu 
11.9.2015. Saatavissa: http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto/artikkelit/fi_FI/Puu_Kapylan_kaavoituskiista/

jääskeläinen, Lauri 2007: Kahdenkertaista rakennussuojelua. Rakennettu ympäristö (verkkolehti). 4/2007. Luettu 11.9.2015. Saatavissa: http://
www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/P_59.html

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2009. Luettu 12.12.2015. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009. Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue. Luettu 

9.10.2015. Saatavissa: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2092
Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset 2003. Ympäristöministeriö. Luettu 14.12.2015. Saatavissa: http://www.ym.fi/fi-FI/

Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_12_Asemakaavamerkinnat_ja_
maaraykse(4437) 

Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2014. Luettu 8.2.2016. Saatavissa: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=f52ddd60-8b4f-
4a52-986f-b73c748c0067&groupId=50085

Oulun rakennusvalvonnan laatukortit. Pientalon paloturvallisuus 2015. Oulun kaupunki. Luettu 23.2.2016. Saatavissa: https://asiakas.
kotisivukone.com/files/rakennustarkastusyhdistysrty.kotisivukone.com/Palokortti_paivitys_2015-10-30.pdf

Tiihonen, Arja 2011: Asumisväljyys lisääntyy hitaasti. Tilastokeskus. Luettu 9.10.2015. Saatavissa: http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-10-
18_001.html

Tilastokeskus. Elävänä syntyneet kuukausittain 1900 – 2013. Luettu 24.11.2014. Saatavissa: http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.
asp?ma=025_synt_tau_105&ti=El%E4v%E4n%E4+syntyneet+kuukausittain+1900+%2D+2011&path=../Database/StatFin/vrm/
synt/&lang=3&multilang=fi

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000. Luettu 12.12.2015. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7BA2516D1A-DF52-4E0B-A00C-E2DDC51EF440%7D/59386

Ylä-Pispalan asemakaavamuutoksen dokumentit. Tampereen kaupunki. Katsottu 3.12.2015. Saatavissa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/
kaavadoc?8256

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi korjaus- ja muutostöissä 4/13 2013. Ympäristöministeriö. Luettu 
22.12.2015. Saatavissa: http://www.ym.fi/download/noname/%7B924394EF-BED0-42F2-9AD2-5BE3036A6EAD%7D/31396

haaStattelut

Korte, Katariina. Projektiarkkitehti. Tampereen kaupunki. Asemakaavoitus. 11.2.2016. Puhelinhaastattelu.
Kuusisto, Ritva. Asemakaava-arkkitehti. Oulun kaupunki. Asemakaavoitus. 10.9.2015. Keskustelu.
Rahkonen, Riikka. Projektiarkkitehti. Tampereen kaupunki. Asemakaavoitus. 3.12.2015. Puhelinhaastattelu.



106

kuvalähteet

jos lähdettä ei ole erikseen mainittu: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. 
Kuvat Karjasillan pientaloista on otettu kesällä 2014 inventoinnin yhteydessä. Katunäkymiä on kuvattu myös syksyllä 2015.

Kannet. Blom-yhtymä 2009. Kopiointi kielletty.
Kuva 2. Kissanmaan kaavaehdotus. Tampereen kaupunki. Katsottu 11.2.2016. Saatavissa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8186
Kuva 3. Leppänen, Venla
Kuva 5. Blom-yhtymä 2009. Kopiointi kielletty.
Kuva 6. M_Heigl 2014. Pispalanharju. Katsottu 3.12.2015. Saatavissa: https://www.flickr.com/photos/70209945@N02/13945046200
Kuva 7. Ylä-Pispalan kaavaehdotus. Tampereen kaupunki. Katsottu 3.12.2015. Saatavissa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8256 
Kuva 8. Google Maps. Katsottu 23.2.2015. Saatavissa: https://www.google.fi/maps/place/Kissanmaa,+33530+Tampere/@61.5020735,23.82197

07,3a,55.4y,28.33h,89.83t/data=!3m4!1e1!3m2!1sWyjolzYZH9vD-QXdNRpjQQ!2e0!4m2!3m1!1s0x468f20a180f4c2f7:0x2600b5523c19
6b21 

Kuva 9. Kissanmaan kaavaehdotus. Tampereen kaupunki. Katsottu 11.2.2016. Saatavissa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8186 
Kuva 12. Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma
Kuva 14. Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma
Kuva 21. Blom-yhtymä 2009. Kopiointi kielletty.
Kuva 53. Blom-yhtymä 2009. Kopiointi kielletty.

liitteet

Planssipienennökset 6 kpl



kiitokset ohjauksesta, kommenteista ja vastauksista kysymyksiin

ohjaajat: Anu Soikkeli, Kari Nykänen
asemakaavoitus: Antti Määttä, Ritva Kuusisto, Tuuli-Maria Luukkonen, Elina jaara 
                ja kaikki muut, joilta sain apua ja kommentteja työn kuluessa
rakennusvalvonta: Aila Asikainen, Reijo Lammasniemi, jari Heikkilä, Tapani Hoppu
Pohjois-Pohjanmaan museo: Anita Ylisuutala
Karjasillan tutkijat: Risto Suikkari, Kalle Reinikainen
Tampereen asemakaavoitus: Riikka Rahkonen, Katariina Korte

kiitos

pitkämielisestä kuuntelusta ja hyvistä kommenteista, Sauli
antoisista keskusteluista, Eevi
hulvattomista ideoista, Sofia
ja perhepiirille kiitos kaikesta muusta



Säilyykö Karjasilta?
suojelukaavoituksen mahdollisuudet, alueanalyysi ja suojelusuunnitelma

Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin tiedekunta   Pääohjaaja: Anu Soikkeli - Ohjaaja: Kari Nykänen   Oulussa toukokuussa 2016 - Venla Leppänen      1 2 3 4 5 6



suojeluasemakaava

riittääkö suojelukaava?

kulttuurihistoriallisten alueiden suojelun historia Suomessa

miksi suojellaan?
On oikeastaan aika mielenkiintoista, että ihmiset tuntevat tarvetta säilyt-
tää vanhoja paikkoja ja rakennuksia. Jotain tärkeää niihin on sitoutunut. 
Onko se sitten tunne historian jatkumosta, vuosikymmenten saatossa 
harmonisiksi muokkautuneiden paikkojen miellyttävyys vai osa kokijan 
identiteettiä ja hyvinvoinnin lähde?

Rakennussuojelun historian voi karkeasti jakaa kahteen aikakauteen; en-
nen 1960-lukua vallinneeseen monumenttien suojeluun ja 1960-luvun 
jälkeiseen rakennusten ja miljöiden asemakaavalliseen suojeluun. Muu-
tos kertoo myös rakennuskulttuurin muuttumisesta; ennen 1960-lukua 
rakentaminen perustui käsityöhön ja rakennuskanta uusiutui verrattain 

Kulttuuriympäristöjen suojelu ei perustu absoluuttisiin faktoihin, vaan 
arvoihin. Arvopohjaisuus tarkoittaa myös suojelun ristiriitaisuutta. Kuka 
määritelee mikä on suojelun arvoista? Samaan ympäristöön kohdistuu 
aina monia erilaisia tavoitteita. Usein suojelun kohde on samalla kertaa 
jonkun koti ja omaisuutta sekä toisaalta yhteistä kulttuuriperintöä.

Suomessa alueidenkäyttöä ohjataan neljällä tasolla.  Kulttuuriympäris-
töjen suojelu kytkeytyy kaikille tasoille. Ylimpänä hierarkiassa ovat val-
tioneuvoston laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). 
Seuraava taso on maakuntien liiton tekemä ja ympäristöministeriön vah-
vistama maakuntakaava. Kuntien vastuulla on kaksi tarkinta alueidenkäy-
tön suunnittelun välinettä; yleispiirteisempi yleiskaava ja tarkempi asema-
kaava. Suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen; alemman tason kaavoissa 
pitää huomioida ylemmän tason määräykset. Rakennussuojelu konkreti-
soituu asemakaavatasolla.

Asemakaavalla määritellään alueiden käytöstä yksityiskohtaisesti. Kunta 
tekee asemakaavoja alueelleen. Asemakaava on juridinen asiakirja, jossa 
määritellään mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia paitsi kunnalla itsellään, 
myös yksityisillä ihmisillä on omistamiensa alueiden suhteen. Merkittävi-
en oikeudellisten vaikutusten takia kaavamääräysten pitää olla selviä ja 
yksiselitteisiä. Myös määräysten vaikutukset pitää tuntea. juridisen ase-
mansa takia asemakaava on myös suojelukysymyksissä voimakas vaikut-
tamisen väline.

Asemakaava on rakennusten ensisijainen suojelukeino. Suojelukaavojen 
ytimen muodostavat samat asiat kuin muissakin kaavoissa. Kaavalla mää-
ritellään alueen käyttötarkoitus. Määräyksiä voidaan antaa rakentamisen 
sijoittumisesta, rakennusoikeudesta, rakennusten korkeudesta, massan 
muodoista ja yksityiskohdista. Kun tavoitteena on olevan rakennuskannan 
säilyminen, täytyy kaavamääräykset muotoilla kuvailemaan nykytilannet-
ta. Lisäksi suojelukaavoissa on erillisiä suojelumerkintöjä, jotka kieltävät 
purkamisen ja antavat tarkempia määräyksiä korjauksista. Suojelumerkin-
nät voivat olla myös eriasteisia.
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Mihin asemakaavalla voidaan vaikuttaa? Kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilymisen ketjussa on monta toimijaa, jotka kaikki vaikuttavat suojelun 
toteutumiseen. Asemakaavalla voi kuitenkin vaikuttaa vain osaan tästä 
suojelun ketjusta.

Asemakaava vaikuttaa rakennusvalvonnan kautta, ja rakennusvalvonnan 
tulkinta on oleellinen suojelun toteutumisessa. Rakentamisen laatuun ja 
käyttäjien valintoihin asemakaavalla ei juuri voi vaikuttaa. Suojelun toteu-
tumisessa käyttö ja kunnossapito ovat kuitenkin hyvin olennaisia asioita. 
Asemakaava ei korjaa vuotavaa kattoa. Sen tekee rakennuksen omistaja, 
jos tekee.

Asemakaava on myös melko yleispiirteinen väline. Detaljit, vanhat mate-
riaalit tai puusto voivat olla alueen arvojen kannalta merkittäviä, mutta 
asioita on vaikea pukea yksiselitteisiksi kaavamääräyksiksi. Suojelu onkin 
usein välillistä: kun rakennuksen purkaminen kielletään, todennäköisesti 
myös rakennuksen detaljeja säilyy.

Asemakaavajärjestelmä on luotu alkuaan uusien alueiden suunnitteluväli-
neeksi. Asemakaavan laatiminen on projekti, jossa tulevaisuutta ohjataan 
selvillä ja melko yleispiirteisillä määräyksillä. Suojelu olisi taas luonteel-
taan jatkuva prosessi, jossa tapauskohtainen harkinta ja keskustelu voi-
sivat tuottaa paremman tuloksen kuin kerralla vuosikymmeniksi lukittu 
ratkaisumalli.

Suojelun SoSiaaliSet kySymykSet

Suojelukaavoitus ei ole pelkästään teknistä rakennuskannan säilyttämis-
tä, vaan mitä suurimmassa määrin myös sosiaalinen kysymys. Pientalojen 
suojelussa kohtaa kaksi hyvin erilaista tahoa: viranomainen ja kansalai-
nen. Suojelun toteutumisessa kumpaakin tarvitaan, mutta heidän suhtau-
tumisensa suojeluun, roolit, valta ja vastuu ovat erilaiset, mikä voi näkyä 
vuorovaikutuksen ongelmina.

Suojelukaavoitus on tällä hetkellä hyvin viranomaislähtöistä toimintaa. 
Viranomaisyhteistyön onnistuminen onkin oleellista suojelun toteutu-
misen kannalta. Pientaloalueilla suojeltavat rakennukset ovat kuitenkin 
usein yksityisomistuksessa. Suojelu vaikuttaa voimakkaasti rakennuksen 
omistajan oikeuksiin ja mahdollisuuksiin ja toisaalta myös suojelukaavan 
toteutuminen riippuu rakennusten omistajien valinnoista. Rakennuksen 
omistajan rooli kaavaprosessissa on kuitenkin tällä hetkellä passiivisempi 
kuin hänen merkityksensä suojelun toteutumisessa todellisuudessa on. 

Kansalaisilla on lakisääteinen oikeus osallistua kaavoitukseen. Järjestelmä 
on kuitenkin sujuvampi viranomaisten kuin kansalaisten näkökulmasta. 
Usein kansalaiset pääsevät mukaan suunnitteluun vasta kaavaluonnosvai-
heessa, kun todellisuudessa isot päätökset on jo tehty. Kansalaisten vaiku-
tusmahdollisuus kaavoitukseen jää usein toteutumatta.

johtopäätökSet

Asemakaavalla suojelu on Suomessa vakiintunut rakennussuojelun tapa. 
Alueiden suojelussa se on ainut juridisesti pitävä julkisen vallan keino. 
Hitaana, projektiluontoisena ja kaukana suojelun käytännöstä olevana 
välineenä se soveltuu suojeluun kuitenkin vain osittain. Asukkailla ja ra-
kennusten omistajilla on merkittävä vaikutus suojelun toteutumisessa. 
Kaavaprosessissa he kuitenkin usein jäävät sivuosaan, enemmän kohteiksi 
kuin vaikuttajiksi. jotta suojelukaava ei jäisi paperiksi virkamiehen pöydäl-
le tai silkaksi kansalaisen vapauden rajoitteeksi, pitäisi julkisen vallan jäh-
meät organisaatiot ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien asuinalueiden 
kirjava arki saada parempaan yhteyteen keskenään.

Suojelun vaikuttavuuden lisäämiseksi suojelukysymyksiä pitäisikin lähes-
tyä kokonaisuuksina, ei pelkästään asemakaavallisina kysymyksinä. Ei ky-
syttäisi millainen suojelukaava jollekin alueelle pitää tehdä, vaan miten 
kohteen arvot voisivat säilyä. Kyse on katseen kääntämisestä keinosta ta-
voitteeseen.

suojelukaavoitus Suomessa
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Ote Tampereen Pispalan kaavaehdotuksesta vuodelta 2015. (Kuva: Tampereen kaupunki) Ote Tampereen Kissanmaan kaavaehdotuksesta vuodelta 2015. (Kuva: Tampereen kaupunki)
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hitaasti. 1960-luvulla rakentaminen teollistui ja rakennuskanta uusiutui 
nopeasti. On luonnollista, että koko rakennettua ympäristöä koskevassa 
myllerryksessä heräsi myös tarve aiempaa laajempaan rakennussuoje-
luun. 

Rakennussuojelun filosofinen pohja ei ole lainkaan yksiselitteinen. Työs-
säni en etsi suojelulle aukotonta perustetta, vaan pidän lähtöoletuksena 
sitä, että kulttuurihistorialliset arvot ovat tärkeitä ja säilyttämisen arvoi-
sia. Samalla kuitenkin tiedostan aiheen ristiriitaisuuden ja yritän ymmär-
tää millaisia valtarakenteita ja arvoristiriitoja suojelukysymyksiin liittyy.

johdanto
Diplomityöni tavoitteena on löytää ratkaisumalli Oulun Karjasillan pienta-
loalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi. Tutkimuskysymys 
on: miten Karjasillan arvot voisivat säilyä tulevaisuuteen?

Ymmärtääkseni suojelun keinovalikoimaa, työn ensimmäisessä osassa 
käsittelen kulttuurihistoriallisten alueiden suojelun historiaa Suomessa, 
asemakaavan mahdollisuuksia rakennussuojelussa sekä tutkin muutamia 
Suomessa tehtyjä suojelukaavoja. Etsin vastausta kysymykseen: miten 
asemakaavalla voidaan turvata kulttuurihistoriallisten arvojen säilymi-

nen? Haluan myös ymmärtää, millaisia arvoja ja ristiriitoja sinänsä tekni-
siltä vaikuttavien suojelukaavojen taustalta löytyy ja miten ajattelu aluei-
den suojelusta on kehittynyt.

Työn toinen osa on soveltava. Suunnittelualueena on Karjasillan asuinalue 
Oulussa. Karjasilta on yksi maamme laajimmista jälleenrakennuskauden 
asuinalueista. Se kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. Asemakaava alueella on vuodelta 1980, eikä se 
turvaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Analysoin Karjasillan säi-

lymisen edellytyksiä ja esitän alueen inventointiin ja arvoihin pohjautuen 
ratkaisumallin, miten arvot voisivat säilyä tulevaisuuteen. 

Diplomityöni tilaaja on Oulun kaupungin asemakaavoitus. Työn lähtökoh-
tana on todellinen suunnittelutilanne ja tuloksia voi hyödyntää Karjasillan 
suojelussa. Työni ei ole kuitenkaan osa virallista asemakaavaprosessia, 
vaan henkilökohtainen näkemykseni mitä Karjasillan suojelu voisi tarkoit-
taa ja millainen suojeluprosessi tukisi säilymistä parhaiten.
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Karjasilta on jälleenrakennuskauden asuinalue Oulun keskustan kupees-
sa. Siellä on noin 500 pientaloa ja 50 kerrostaloa. Asukkaita alueella on 
reilu 3000.

95 % Karjasillan rakennuksista on 1940- ja 50-luvuilta. Suurin osa pien-
taloista on tehty tyyppipiirustuksia käyttäen, joten alue on arkkitehtuu-
riltaan erittäin yhtenäinen. Talotyyppejä on yli 20 erilaista. Talotyyppejä 
on sekä yksi- että puolitoistakerroksisia. Säännönmukainen sijoittuminen 
katujen varrelle luo yhtenäisiä katunäkymiä.

Karjasillan nykyinen asemakaava on vuodelta 1980. Rakennuksia ei ole 
varsinaisesti suojeltu, mutta rakennusalat on rajattu olemassa olevien ra-
kennusten mukaan ja laajennusvara on sijoitettu pihan puolelle katunä-
kymien säilyttämiseksi. Kaavaa laadittaessa alueelle haluttiin houkutella 
lisää lapsiperheitä, jonka takia rakennusoikeutta nostettiin reilusti. Tällä 
hetkellä alueella on suojeluun tähtäävä kaavamuutos menossa.

Suunnitelmani tavoitteena on Karjasillan kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilyminen. Tärkein arvo on yhtenäisyys. Se on Karjasillan arvo monella 
tasolla. Lähes kaikki rakennukset ovat jälleenrakennuskaudelta, raken-
nusten arkkitehtuuri on hyvin yhtenäistä, rakennukset sijoittuvat tonteille 
säännönmukaisesti: isompi päärakennus kadun varteen ja pienempi pi-
harakennus pihan perälle ja katunäkymät ovat yhtenäiset. Yksittäinen ra-
kennus asettuu osaksi joukkoa. Yhtenäisen rakennuskannan ohella aidat 
ja kasvillisuus luovat ehyen miljöön.

Mitä Karjasillan säilymiseen tarvitaan? Taulukossa vihreällä säilymisen 
kannalta suotuisat asiat, punaisella säilymistä uhkaavat asiat.

Karjasillalla muutospaineet tulevat alueen sisältä päin. Jos mitään ei teh-
täisi, Karjasilta luultavasti säilyisi pientaloalueena, mutta sen kulttuuri-
historialliset arvot remonteissa hiljalleen häviäisivät ja rakennuskanta 
uusiutuisi. Seuraavaksi analyysia säilymisen kriittisistä pisteistä. Tiedot 
perustuvat Karjasillan inventointiin, jonka tein yhdessä Laura Backmanin 
ja Veera Sanaksenahon kanssa Oulun kaupungille vuonna 2014.

rakennuSten SäilyneiSyyS

Aluetasolla Karjasilta on säilynyt hyvin, mutta tonttikohtaisesti vaihtelu on 
suurta. Vajaa puolet päärakennuksista edustaa vielä hyvin jälleenraken-
nuskauden arkkitehtuuria. Jälleenrakennuskauden piirteitä on hävinnyt 
julkisivumuutoksissa ja talojen laajennusten myötä. Tyypillisiä julkisivu-
muutoksia ovat verhousmateriaalin vaihtaminen, ikkunamuutokset ja ra-
kennusten lisäeristäminen. Pihojen puolella julkisivuihin on tehty fronto-
neja, parvekkeita, uusia kuisteja ja laajennuksia.

laajennukSet

Laajennukset muuttavat aluetta eniten. Talotyyppien alkuperäinen ker-
rosala vaihtelee tyypillisesti 50 – 130 kerrosneliömetrin välillä, mikä on 
nykyasumiselle melko vähän. Noin neljännestä rakennuksista ei ole laa-
jennettu.

Laajennus näyttää sopeutuvan miljööseen, kun se on pieni lisä jälleen-
rakennuskauden asussa säilyneessä rakennuksessa, samaa materiaalia ja 
väriä kuin päärakennus tai selvästi erillinen, isompi laajennus, joka on kui-
tenkin päärakennusta matalampi.

Laajennus taas rikkoo miljöön yhtenäisyyttä, kun koko rakennus on mo-
dernisoitu laajennuksen henkeen eikä vanhaa rakennusta enää erota, 
laajennus on yhtä iso kuin päärakennus, laajennus peittää koko pihajulki-
sivun, rakennuksen massassa on aukkoja tai laajennuksen muotokieli on 
ärhäkkää.

Piharakennukset ovat olennainen osa Karjasiltaa. Noin neljänneksellä 
pientalotonteista on säilynyt alkuperäinen piharakennus. Suurin osa piha-
rakennuksista on autotalleja. Miljöön kannalta ongelmallisia ovat kahden 
auton tallit, jotka kooltaan lähentelevät päärakennuksia.

piharakennukSet

pihat

Karjasillan pihoilla on tapahtunut paljon muutoksia, kun hyötyviljely on 
vähentynyt ja autot tulleet tilalle. Miljöön yhtenäisyyden kannalta etupi-
han aita, tonttiliittymä ja sisääntulotie ovat olennaisia. Pihoilla laajat kive-
ykset ovat ongelmallisia.

rakennuSten purkaminen

Karjasillalta on 
viime vuosina pu-
rettu useampia 
taloja. Trendi on 
vielä pieni, mutta 
jos se laajenee, se 
uhkaa merkittä-
västi alueen iden-
titeettiä ja yhte-
näisyyttä.

Karjasillan muutospaineet nousevat asukkaista ja asukkaiden näkemyksil-
lä on suuri merkitys alueen säilymisessä. Oulun yliopistolla on tehty vuon-
na 2008 kyselytutkimus karjasiltalaisille. Karjasiltalaiset arvostavat aluetta 
ja pitävät sitä erittäin viihtyisänä: 95 % ei aio muuttaa alueelta pois. 

Suhteessa suojeluun asukkaista pystyttiin profiloimaan muutama ryh-
mä: individualistit arvostavat omaa vapautta ja vastustavat ulkopuolista 
säätelyä, suojelun tukijat kannattavat kontrollia, huolestuneet näkevät 
ulkopuolella paljon uhkia ja kannattaa säätelyä, arvostajat ovat asuneet 
alueella usein pitkään ja he arvostavat aluetta, mutta eivät kaipaa ulko-
puolelta tulevaa säätelyä ja laajennushalukkaat nuoret perheet näkevät 

Karjasilta - analyysi
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Karjasilta - jälleenrakennuskauden asuinalue

asukkaiden suhtautuminen suojeluun

säilyykö Karjasilta?

arvot ja tulevaisuuden tavoitteet

ensisijaisesti oman talon laajennusmahdollisuudet, eivät niinkään alueen 
arvoa. Reilu puolet asukkaista profiloitui näihin ryhmiin, lopuissa  vasta-
uksissa hajonta oli suurempaa.

Lähes kaikki vastaajat ovat kuitenkin samaa mieltä väitteestä: ”alueen ra-
kennusten kulttuurihistoriallinen arvo on merkittävä”. Mielipiteet jakau-
tuvat siitä, miten nämä arvot tulisi turvata ja kuinka paljon rakennusval-
vonnan pitäisi puuttua korjauksiin. Karjasillan suojeluprosessissa voidaan 
siis löytää yhteinen näkemys alueen arvoista, mutta käytännön kysymyk-
sissä asukkaiden mielipiteet tulevat jakautumaan. Suojelussa pitää ottaa 
huomioon, että alueeseen kohdistuu monia erialisia arvoja ja tavoitteita.

karjaSillan 
kulttuurihiStorialliSet 

arvot Säilyvät

yhtenäiSyyS

julkinen valta 
tukee alueen 

säilymistä

säilyttäminen ja 
korjaaminen on 
halvempaa kuin 
purkaminen ja 

uudis-
rakentaminen

käyttö arvot, tiedot, taidot markkinat hallinto

alue on haluttu 
ja sillä on hyvä 

maine

muut intressit 
eivät uhkaa 

aluetta

omistajilla on 
riittävästi tietoa 
kulttuurihistori-
allisista arvoista 

sekä taitoa 
korjata

omistajat 
arvostavat vanhoja 

rakennuksia ja 
pihapiirejä

rakennukset 
ovat 

käyttökelpoisia

rakennuksiin 
ei ole 

muutostarpeita

pihat vastaavat 
asukkaiden 

tarpeisiin perintei-
sessä asussaan

jos kulttuurihistorialliset arvot olisivat ainut tavoite, Karjasilta museoitai-
siin. Tavoitteena on myös, että alue pysyy asuttavana, viihtyisänä ja veto-
voimaisena, että suojelu on rakennusten omistajille tasa-arvoista ja että 
asukkaat voivat osallistua Karjasillan suojeluun.

Nokelantietä vuonna 1950. (Pohjois-Pohjanmaan museo, Uuno Laukan kokoelma) Ote vuoden 1980 asemakaavasta. (Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)Etu-Karjasiltaa vuonna 2008. (Blom-yhtymä. Kopionti kielletty)
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Laajennustyypit (kpl)

1. Ei laajennuksia
2. Pieniä laajennuksia
3. Keskikokoisia laajen-
nuksia
4. Isoja laajennuksia
5. Ei tietoa
6. Ei jälleenrakennuskau-
den rakennus

Jälleenrakennuskauden 
piirteiden säilyneisyys pää-
rakennuksissa (kpl)

1. Lähes alkuperäinen
2. Tyyli säilynyt
3. Tyylimuutoksia
4. Päärakennuksen tyyli säi-
lynyt, laajennus muuttaa 
ilmettä
5. Tyyli muuttunut merkit-
tävästi
6. Ei jälleenrakennuskauden 
rakennus / ei inventoitu

1 2 3 4 5 6

Asukasprofiilit (% vastaajista)

1. Individualistit
2. Suojelun tukijat
3. Huolestuneet
4. Arvostajat
5. Laajennushalukkaat
6. Muut1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



Karjasillan kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseksi alueelle tarvitaan 
suojeluasemakaava. Suojelukaava on nykyjärjestelmässä tehokkain keino 
kokonaisten alueitten suojelussa, ja lähes ainut juridisesti sitova keino, jo-
hon suojelu voidaan sitoa. Kaava tulee tehdä kuitenkin tiiviissä yhteistyös-
sä osallisten kanssa, niin että siitä tulee enemmän yhteisten pelisääntöjen 
dokumentti kuin ylhäältä tuleva määräys.

Asemakaavaprosessin tavoitteena on saada suojelun osapuolet keskus-
telupöytään etsimään yhteistä näkemystä suojelun sisällöstä. Tavallisesti 
kaavaprosessi aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaava-
luonnoksen tekemisellä. Keskustelua käydään näiden pohjalta. Prosessis-
sa ongelmallista on se, ettei kaavan tavoitteista käydä keskustelua ennen 
suunnitelmien laatimista. Kaavaluonnoksessa isot päätökset on jo todelli-
suudessa tehty. Kaavaluonnos on myös vaikeaselkoinen keskustelupohja. 

rakennusvalvoja
rakennuSlupa
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Suunnittelu
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asukas ja rakennusvalvoja
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Diplomityöni suunnitelmaosuus sisältää rakennustapaohjeet Karjasillalle. 
Ne ovat sekä oma näkemykseni Karjasillan suojelusta että aineisto, jonka 
pohjalta keskustelua suojelusta voi käydä. Rakennustapaohjeet ovat ha-
vainnollinen ja epävirallinen aineisto, jonka kautta suojelun konkretiaan 
pääsee ymmärrettävästi käsiksi. Kaava on tekninen asiakirja, johon asiat 
lopulta sidotaan.

Rakennustapaohjeet on tehty Karjasillan yleisimpään talotyyppiin, sosiaa-
liministeriön suurempaan talotyyppiin, jota Karjasillalla on 88 kappaletta.  
Suunnitelma on sovellettavissa alueen muihin talotyyppeihin.

Asemakaavaprosessin jälkeen, rakennustapaohjeitten pohjalta käydyn 
keskustelun tuloksena syntyy asemakaava. Suojeluprosessi ei kuitenkaan 
pääty tähän, vaan kaava on vasta lähtökohta käytännön suojelulle. Ra-
kennuslupavaiheessa suojelu konkretisoituu. Tällä hetkellä rakennusluvan 
voi hakea jopa pelkästään paperien välityksellä. Kaavapaperi sinällään 
on vaikeaselkoinen opastaja suunnittelulle, henkilökohtainen keskustelu 
olisi tehokkaampaa. Siksi ehdotan rakennusvalvontaan uutta toimintata-
paa: lähtötilanteen katselmusta. Ideana on, että ennen kuin viivaakaan on 
piirretty, rakennusvalvoja kävisi asiakkaan luona paikan päällä keskustele-
massa suunnitelmista. Näin suojelu saadaan luontevasti heti suunnittelun 
alkuun mukaan, eikä se tule ikävänä rajoitteena, kun suunnitelmia on jo 
tehty.

suunnitelma: suojeluprosessi
Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin tiedekunta   Pääohjaaja: Anu Soikkeli - Ohjaaja: Kari Nykänen   Oulussa toukokuussa 2016 - Venla Leppänen      1 2 3 4 5 6

asemakaavaprosessi - keskustelu suojelun sisällöstä

rakennustapaohjeet - suunnitelma suojelusta

rakennuslupaprosessi - suojelun portinvartija

elämä Karjasillalla - suojelun todellisuus

Osallisten ääni ei siis pääse riittävästi kuulumaan. Karjasillan suojelussa 
prosessi käännetään toisinpäin: heti OAS:n jälkeen laaditaankin rakennus-
tapaohjeet, joiden pohjalta keskustelua suojelun tavoitteista ja konkreti-
asta käydään. Vasta tämän jälkeen tehdään kaavaluonnos.

Kun suojelusta keskustellaan osallisten kanssa ennen kaavaluonnoksen 
tekemistä, suunnittelutilanne on vielä oikeasti avoin ja osalliset voivat 
vaikuttaa siihen positiivisesti, ei pelkästään tehtyjä suunnitelmia vastus-
tamalla. Kaava voi saada lisää sosiaalista hyväksyntää ja näin toteutua 
paremmin kuin perinteinen, virkamieslähtöinen kaava. Myös suojeluun 
liittyvät ristiriidat tulevat esille ajoissa, jolloin niihin voidaan suunnittelus-
sa vastata.

P

aSukkaiden mahdolliSuudet
asukas - naapurusto - asukasyhdistys

avoimet puutarhat -päivät
ym. tapahtumat

oman talon 
korjausvalinnat

uuden asukkaan opas

talkoot, 
vertaisoppimistilaisuudet

rakennusosien kierrätys

                             facebook
• tiedotus
• korjauslinkit ja ammattilaisvinkit
• keskustelu: asukkaat ja viranomaiset

Iso osa suojelun todellisuutta on elämistä ja asumista suojelukohteessa. 
Siksi asukkailla on myös paljon mahdollisuuksia vaikuttaa Karjasillan säi-
lymiseen. Eniten valtaa on oman talon korjausvalinnoissa, mutta myös 
yhteistä suojelukulttuuria voi kehittää naapurustossa tai asukasyhdistyk-
sen kautta. Myös viranomaiset voivat tarttua asukkailta nouseviin suoje-
luideoihin. Kaavaprosessi on hyvä paikka myös asukastoiminnan suunnit-
teluun. Asukkaiden toiminta riippuu kuitenkin asukkaiden motivaatiosta. 
Sitä voi mahdollistaa, muttei ulkopuolelta valmiiksi suunnitella.
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Tyypillinen kaavaprosessi

Karjasillan suojelukaavaprosessi



säilytettävä alue: kolme katujulkisivua, 
etupiha, aita ja sisäänajotie

tilanne ennen rakentamiSta

laajennuksen rakennusala

piharakennuksen rakennusala

päärakennuS ja etupiha
Kolme katujulkisivua säilytetään tai korjauksissa ennallistetaan jälleenra-
kennuskauden asuun. Aidassa, portissa ja etupihalla säilytetään jälleenra-
kennuskauden tyyli.

nivel
Iso laajennus liitetään päärakennukseen nivelosalla, jolloin vanhan raken-
nuksen hahmo säilyy ennallaan.

laajennuS
Laajennukset sijoittuvat matalina rakennuksina pihan puolelle.

piharakennuS
Piharakennusten rakentaminen on melko vapaata: käyttötarkoitusta ei ole 
rajattu ja rakennusala on väljä.

vanha piharakennuS
Vanhoja piharakennuksia ei suojella, mutta ennen vuotta 1960 rakennetut 
piharakennukset saa säilyttää, vaikka tekisi myös uuden piharakennuksen.

suunnitelma: rakennustapaohjeet
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AUTO-
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Karjasillalla miljöö on se, mitä suojellaan. Karja-
silta on arvokas nimenomaan kokonaisuutena, 
laajana ja yhtenäisenä jälleenrakennuskauden 
asuinalueena. Suojelun täytyy perustua siihen 
mitä on säilynyt. Karjasillalla muutoksia on ta-
pahtunut erityisesti pihojen puolella jo paljon, 
joten suojelun painopiste on miljöössä ja katu-
näkymissä.

Miljöön suojelu konkretisoituu tonteilla, joten 
rakennustapaohjeet ovat tonttikohtaiset. 

säilytettävä vyöhyke

laajennusten vyöhyke

piharakennusten vyöhyke

Tontit jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen: kadun varren säilytettävään vyö-
hykkeeseen ja pihapuolen laajennuksen ja piharakennusten vyöhykkeisiin. 
Näin miljöön kannalta olennaisimmat katunäkymät säilyvät, mutta asuk-
kailla on edelleen mahdollisuus tehdä tarpeidensa mukaisia laajennuksia 
ja piharakennuksia. Ratkaisulla sovitetaan yhteen kokonaisuuden arvot ja 
asukkaiden vapaus.

Päärakennusten suojelu tiukkenee, mutta pihan puolella laajentamis- ja 
piharakentamisvaihtoehtoja on paljon. Vanhat laajennukset voi säilyttää, 
mutta jos laajennuksen korvaa uudella, täytyy se tehdä uusien ohjeitten 
mukaan.

Rakennustapaohjeet on tehty Karjasillan yleisimpään talotyyppiin, sosi-
aaliministeriön suurempaan talotyyppiin. Esitetty periaate on sovellet-
tavissa myös Karjasillan muihin talotyyppeihin, mutta rakennusoikeuden 
määrä tulee tutkia jatkossa talotyyppikohtaisesti. Suunnitelman talotyy-
pin rakennusoikeus on säilytetty nykyisen kaavan tasolla. Noin 700 neliön 
tontilla rakennusoikeutta on 150 k-m2, josta rungon ulkopuolinen laajen-
nusvara on noin 60 k-m2. Piharakennuksen rakennusoikeus on 50 k-m2. 
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alue

kadunvarsi

periaatteet tontilla

säilytettävä alue

sora liuskekivi tai 
muu luonnonkivi

käsinvaletut 
betonilaatat

harmaa 
betonikivi

asvaltti punainen 
betonikivi

pystylomalaudoituspystyrimalaudoitus kapea vaakapaneeli kenttälaudoitus, 
monivärinen 
verhous

rappaushuopakatto konesaumapeltikate konesaumapelti-
katetta jäljittelevä 
profiilipelti

tiili tai betonitiili tiiliprofiilipelti

punainen rima-aita pensasaita /
syreeniaita

metalliaita

sora liuskekivi tai 
muu luonnonkivi

käsinvaletut 
betonilaatat

harmaa 
betonikivi
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monivärinen 
verhous
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katetta jäljittelevä 
profiilipelti

tiili tai betonitiili tiiliprofiilipelti

punainen rima-aita pensasaita /
syreeniaita
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katetta jäljittelevä 
profiilipelti

tiili tai betonitiili tiiliprofiilipelti

punainen rima-aita pensasaita /
syreeniaita

metalliaita

sora liuskekivi tai 
muu luonnonkivi

käsinvaletut 
betonilaatat

harmaa 
betonikivi

asvaltti punainen 
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punainen rima-aita pensasaita /
syreeniaita

metalliaita

Kolme kadulle näkyvää julkisivua, etupiha, sisäänajotie ja aita säilytetään 
jälleenrakennuskauden asussa. Julkisivuissa käytetään jälleenrakennus-
kaudelle tyypillisiä materiaaleja, joita myös korjauksissa palautetaan. 
Ikkunoiden puitejako ja vuorilaudat säilytetään alkuperäisen mallin mu-
kaisina. Julkisivuihin voi tehdä vain pieniä uusia tyylinmukaisia ikkunoita. 
Kattokaltevuutta ei saa muuttaa eikä ikkunoita jättää yli 50 mm syvennyk-
seen julkisivupinnasta.

Aitamallina käytetään perinteisiä rima-, metalli- tai pensasaitoja ja sisään-
tulotien pinnoitteena käytetään jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä mate-
riaaleja tai huomiotaherättämättömiä nykymateriaaleja.

tai vinovuorilaudoitus
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Ennen vuotta 1960 rakennetun piha-
rakennuksen saa säilyttää, vaikka ra-
kentaisi myös uuden.

Kahden auton talleja ei saa enää ra-
kentaa, sillä ne ovat pienipiirteisessä 
miljöössä liian massiivisia ja ajotiet 
talleille peittävät liian ison osan pi-
hasta.

Päärakennusten laajentamista 
ohjataan niin, etteivät laajen-
nukset hallitse miljöötä. Laa-
jennuksen harjakorkeus on 
max. 5 metriä ja runkosyvyys 
max. 6 metriä. Päärakennuk-
sen ja laajennuksen yhteenlas-
kettu suurin sallittu kerrosala 
on 150 k-m2. Laajennus liittyy 
vanhaan rakennukseen nive-
losalla rikkomatta vanhan ra-
kennuksen räystäslinjaa. Laa-
jennuksen värit ja materiaalit 
ovat samat kuin päärakennuk-
sessa.

Vanhan rakennuksen hahmoa 
voi laajentaa vain hillitysti: kyl-
mät ullakot voi ottaa käyttöön 
tai tehdä pienen frontonin tai 
kattamattoman parvekkeen. 
Isommat laajennukset täytyy 
tehdä erilliseen laajennusmas-
saan.

Piharakentamisessa on asuk-
kaalla eniten vapautta. Raken-
nusten käyttötarkoitusta ei ole 
rajattu ja rakennusala on väljä. 
Rakennusoikeutta on 50 k-m2. 
Piharakennuksissa säädellään 
rakentamisen mittakaavaa, 
jotta rakennukset säilyvät pie-
nempinä kuin päärakennuk-
set. Piharakennuksen runkosy-
vyys voi olla max. 5,5 metriä ja 
harjakorkeus max. 4,4 metriä. 
jotta piha säilyisi mahdollisim-
man toimivana, piharakennuk-
set suositellaan rakennetta-
vaksi rajalle kiinni.

uudet oleSkelutilat ja pihaSauna
• vanha laajennus puretaan
• uusi laajennus 50 m2

• uusi piharakennus 50 m2

• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 0 m2

 piharakennus 0 m2
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uuSi KuiSti jA AutotALLi-vARASto
• uusi kuisti 8 m2

• uusi piharakennus 25 m2

• vanha piharakennus säilytetään
• rakennusoikeutta jää:
 päärakennus 49 m2

 piharakennus 25 m2
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laajennukset

piharakennukset

esimerkit

liian korkea laajennus

liian massiivinen parveke

kevyt kattamaton parveke
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