
Merja Kaikkonen, ympäristösuunnitteluvastaava

Oulun kaupunki 

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut 

katu- ja viherpalvelut

KUUSISAAREN TAPAHTUMAPUISTO



Kuusisaaren sijainti



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (1)

₋ 6/2008 Oulun kaupunki tekninen lautakunta / katu- ja 
viherpalvelut, hyväksytty suunnitelma  Kuusisaaren viheralueiden 
kunnostamisesta

₋ 8/2008 -2010 työryhmä selvitti kesäteatterin ja muiden 
ulkoilmatapahtumien tilaratkaisuja ja tarpeita

₋ 6 /2010 kaupunginhallitus päätti että Oulun Kuusisaari 
rakennetaan ympärivuotiseksi tapahtumapuistoksi.

₋ 6 /2011 kaupunginhallitus päätti käynnistää Kuusisaaren 
asemakaavamuutoksen 2012 

₋ 7/2012 Meluselvitys Ramboll ja Melumittauksia WSP

₋ 1 /2013 Oulun kaupunki yhdyskuntalautakunta/asemakaavoitus, 
Kuusisaaren asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville (kaavamuutos vuoden 2013 aikana)

₋ 8/2013 asemakaavoitus, Kuusisaaren luonto- ja maisemaselvitys

₋ 9/2013, täydennetty 2/2014 asemakaavoitus, Kuusisaaren 
paviljongin rakennushistoriaselvitys



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (2)

₋ 2 /2014 Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut lausunnon 
asemakaavan muutokseen liittyen. 

• Kuusisaaren paviljonki on osa Oulujoen suistoalueen kerroksista 

historiallista kokonaisuutta. 

• Museon näkemyksen mukaan Oulun kaupungin omistuksessa, vuonna 1956 

valmistunut, paviljonkirakennus on edelleen kunnostettavissa ja 

palautettavissa alkuperäiseen ilmeeseensä kulttuurihistorialliset arvot 

huomioon ottaen.

₋ 1/2015 Oulun kaupungin tapahtumat, kumppanuudet ja 
kaupunkikulttuuri- tiimi, Kuusisaaren ulkoilu-, virkistys- ja 
tapahtumapuistoselvitys.
• Selvitys lähtee muuttuneita olosuhteista sekä tämän päivän 

taloustilanteesta.

• Aikaisempien selvitysten jälkeen on tehty kaupunkiorganisaatiossa 

päätökset, että kesäteatteritoimintaa tullaan jatkamaan Hupisaarilla.

• Selvityksessä kaksi hahmotelmaa tapahtumapuistosta (paviljonki säilyy / 

paviljonki puretaan)



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (3)

₋ 1/2015 Tapahtumapuistoselvitys (1/2)

• Toimenpide-esitystä varten haastateltujen ammattilaisten mielestä 

Kuusisaaren tapahtumavalmius paranisi merkittävästi seuraavilla 

toimenpiteillä:

o Alueelle tehdään 60 m x 30 m kokoinen esiintymislavapohja 

erittäin suuren kantavuuden (50 000 kg – 60 000 kg) omaavasta 

asfaltista ja rakennetaan kuivatus

o Esiintymislavapohjan taka-alue rakennetaan kantavuudeltaan 

kestäväksi.

o Esiintymislava-alue varustetaan 400 A – 600 A sähkökaapeilla.

o Tapahtumakentän koko tulee olla luokkaa 100 m x 80 m. Kentällä 

tulee olla riittävästi tasaisia alueita ruoka-, anniskelu- ja muita 

oheispalveluita varten.



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (3)

₋ 1/2015 Tapahtumapuistoselvitys (2/2)

o Kuusisaaren alue varustetaan tekniikkakaapeilla (8-10 kpl) jotka 

sisältävät sähköä (125 A) ja

o vesi- ja viemäröintipisteillä sekä riittävillä teleyhteyksillä.

o Maisemointityössä alueen turvallisuuden kannalta liian jyrkät 

korkeuserot tasoitetaan.

o Alueelle rakennetaan kunnollinen kuivatus ja sadevesiviemäröinti.

o Megatapahtumissa tilapäinen poistumistie Kuusisaaren ja 

Raatinsaaren välille.

Näillä toimenpiteillä Kuusisaaren tapahtumapuiston yleisömäärä voisi 

olla megatapahtumissa noin 20 000 henkeä. Kuusisaaren alueen 

nykyiset kulkuväylät riittävät tapahtumiin, joissa yleisömäärä on 5 000 

– 15 000.



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (4)

₋ 3 /2015  Kuusisaaren tapahtumapuistoselvitys toimitettu katu- ja 
viherpalveluille ja aloitettu suunnittelun kilpailuttamisen valmistelu

₋ 4/2015 maa ja mittaus teetättänyt paviljongista kunto- ja 
peruskorjauksen kustannusarvion (750 000 €)

₋ 5 /2015 maa- ja mittaus saanut YHDLTK luvan ryhtyä 
valmistelemaan Kuusisaaren paviljongin purkamista (purku vuoden 
2015 aikana)

₋ 6/2015 YHDLTK / katu- ja viherpalvelut Kuusisaaren 
rakennussuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtäville

₋ 6/2015 maa- ja mittaus kysyy mielipidettä purkuluvan hakemiseen 
Pohjois-Pohjanmaan museolta ja P-P museon lausunto kieltää 
purkamisen ja esittää kunnostamista

₋ 11/2015 Paviljongin lisätutkimukset valmistuivat, säilytysaste n. 
20% korjauskustannukset n. 1,5 milj.

₋ 1/2016 paviljongin purkulupa



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (5)

₋ Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus ilmoitti lausunnossaan 12/2015 
että Kuusisaaren uimarannan kunnostamiseen ei voida antaa lupaa, 
koska siellä on erittäin uhanalaisen Lietetattaren (Persicaria foliosa) 
esiintymiä. 

₋ Kuusisaaren uimarannan (ollut uimarantakäytössä n. 1955-2010) 
kunnostussuunnitelmat poistettiin hyväksymiskäsittelystä ja 
Kuusisaaren rakentamissuunnitelmat hyväksyttiin muita osin 
3/2016 jotta rakentaminen voitiin käynnistää loppukesästä 2016

₋ 2 /2016 Neuvottelu POPELY:n kanssa uimarannan kunnostamis-
mahdollisuuksista

₋ 8/2016 Lietetatar-kartoituksia maastossa

₋ 9/2016 päätös lopettaa uimarannan kunnostussuunnittelu 
(Lietetattaren suojelu on todella vahva)

₋ 10/2016 tiedoksi POPELY:ltä KHO ennakkopäätös 30.9.2016 
Heinolan kaupungin poikkeamisluvasta luonnonsuojelulaista (koulu 
liito-oravan pesimäpaikalle) 



Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä (5)

₋ 1/2017 Kuusisaaren uimarannan kunnostussuunnittelu 

käynnistettiin uudelleen 

₋ 2-5/2017 Vesilupahakemuksen Natura-arvioinnin ja 

poikkeamislupa luonnonsuojelulaista lupahakemusten valmistelua 

ja neuvottelua viranomaisten kanssa

₋ 5/2017 Uimarannan kunnostussuunnitelmat valmiit ja 

lupahakemukset AVI:iin ja ELY:yyn

₋ 6/2017 ennakkotieto ELY:ltä lupahakemusten herättämästä 

mielenkiinnosta luonnonsuojelun näkökulmasta ja mahdollista 

valituksista 



KUUSISAAREN TAPHTUMAPUISTO (ka n. 1,5 M€)

- suunnittelu Ramboll Terttu Kurttila / Lauri Axelsson/ Heli 

Kansanniva 5/2015 -3/2016. Uimaranta 3-5/2017

- Alueella 

• toimintakenttä (pumptrack, koripallo)

• piknik alue

• hiekkaranta ja beach volley

• kuntoilupaikka

• kalastusalue ja laiturit 

• venetelaranta

- kaikessa huomioitu tapahtumat ja niiden tekniikka



Alueella paljon erilaisia asioita ja intressejä



Kuusisaaren rakennussuunnittelu

Suunnittelualue ja lähtökohdat

- Kuusisaari on osa Oulujoen suistoalueen historiallista kokonaisuutta 

joka sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen (RKY) luetteloon. 

- Kuusisaaren alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 1985.

- Saaren länsi- ja lounaisosassa kasvaa puustoa. Avoimia alueita on 

rannassa sekä saaren keskellä oleva tapahtumakenttä. Saaren 

kaakkoisosassa sijaitsevan parkkipaikan ympäristö on rakennettua 

viheraluetta.



Kuusisaaren rakennussuunnittelu

Mitä alueelle suunnitellaan?
- Suunnittelun tavoitteena on parantaa alueen ulkoilu- ja 

virkistysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa suurten ja 
pienempien yleisötilaisuuksien järjestäminen alueella. 

- Kuusisaareen suunnitellaan tapahtumakenttä, 
esiintymislava-alue, huoltoväylät, valaistus, tapahtuma- ja 
kunnallistekniikka sekä ympäristö. 

- Kalastusmahdollisuuksia parannetaan suunnittelemalla 
rantaan kiinteä kalastuslaituri ja ruoppaamalla alakanavaa 
laiturin edestä.

- ”Kuusisaaren alueella järjestettävien yleisötapahtumien 
luvat haetaan ja käsitellään tapauskohtaisesti erillisten 
lupaprosessien ja säädösten mukaisesti.”



Kuusisaaren tapahtumapuiston rakentamiskustannukset 

- kustannusarvio n. 1,5 milj €

- suurin osa kustannuksista 430 000 € Pääkenttäalueesta, isot 

kivituhka-, ja nurmikentät sekä kuntatekniikka (vesihuoltopisteet 

ja sähkö- ja telepisteet)

- 350 000 €, valaistus ja sähköliittymän tuonti koko alueelle 

(sähkönkulutushuippu vaatii kahden uuden muuntamon 

rakentamista Kuusisaareen)

- 170 000 € asfalttipintainen monitoimialue/päälavan alue (skeitti, 

pump track-rata)

- 130 000 € kalastusalue, kiinteä laiturirakenne 50 000€

- katutaide puistomuuntamoihin ja tekniikkakaappeihin 15 000 €

- uimarannan kunnostaminen kevät/2018 ? n. 50 000 €





















Elokuu 2016



Syyskuu 2016



Lokakuu 2016



Toukokuu 2017



KUUSISAAREN TAPAHTUMAPUISTO

- käytössä 28.7.2017 

- avajaiset 25-28.8.2017


