
Kriteerit / Avainsanat

Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys

Lintula on Oulun ensimmäinen toteutunut aluerakentamiskohde

(asemakaava 1963) . Laadukas ominaispiirteensä säilyttänyt

rakennettu ympäristö puistoineen yhdessä Lintulammen

virkistysalueen kanssa on yhä metsälähiön malliesimerkki. 
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Aluerajaus 1:10000 Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012
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Sijainti

Lintula sijaitsee kolmisen kilometriä linnuntietä Oulun keskustasta kaakkoon.

Rajaus

Alueeseen kuuluvat Lintulan lähiön rakennukset Kaislatien ja Kihokkitien varrella, Lin-
tulan urheilukeskus sekä Lintulampi ja sitä ympäröivät viheralueet. Alue ulottuu Lintu-
lammentiestä Pohjantiehen rajautuen etelässä kevyen liikenteen väylään. Välittömästi 
Lintulan pohjoispuolella sijaitsee paikallisesti arvokas Höyhtyän alue.

Alueen historiaa

Lintula on Oulun ensimmäinen aluerakentamiskohde, jossa alueen ja rakennusten 
suunnittelusta on vastannut pääosin yksi suunnittelija ja rakentaja. Arkkitehti Uki Heik-
kisen asemapiirros on vuodelta 1963. Hänen toimistossaan suunnitellut rivi- ja kerros-
talot ovat valmistuneet vuosina 1965 - 1971. 

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen alueelle ei ole rakennettu kauppaa ja päiväko-
tikin valmistui vasta 1989 arkkitehti Marja Liisa Ortian suunnittelemana. Kaupan sijasta 
on rakennettu toimistotilaa 1990 ja Kihokkitien kaakkoiskulmaan asuinkerrostalo 2004 
alkuperäisiä suunnitelmia vastaavasti. 

Alueen luoteiskulmassa sijaitsevat kokonaisuudesta poikkeavat 1977 ja 1979 valmistu-
neet arkkitehti Risto Harjun suunnittelemat elementtirakenteiset palvelutalot, joiden 
rakennuspaikat eivät sisältyneet vuoden 1963 aluesuunnitelmaan. 

Käyttötarkoitus

Lintulan rakennukset ovat pääosin asuinkerros- ja rivitaloja. Tämän lisäksi alueella on 
palveluasuntoja, päiväkoti, toimistorakennus sekä urheilukentän huoltorakennus.

Rakennettu ympäristö

Pääkulkuväylien molemmin puolin kehämäisesti sijoittuvat kerros- ja rivitalot on si-
joiteltu muihin 1960-luvun lähiöihin verraten väljästi. Rakennetun alueen vastaparina 
on mäntyvaltaista puistoa, jonka puusto on kasvanut komeisiin mittoihin. Kehätien 
varrella sijaitsevat talotyypeittäin ryhmissä lamellikerrostalot, matalien autotallisiipien 
yhdistämät pistekerrostalot sekä matalat pitkät tiili- ja puujulkisivuiset tasakattoiset 
rivitalot.

Maisema

Lintula sijaitsee mäntyvaltaisella selänteellä, jonka laki on alueen kaakkoisosassa. Män-
tymetsä rajaa Lintulan erilliseksi lähiöksi viherkehän sisälle. Puusto jatkuu luontevasti 
tonteille ja lähiön keskelle Kaislapuistoon. 

Lintulan laajin viheralue on alueen pohjoisosassa, jonne selänteen soistuneeseen pai-
nanteeseen on muodostunut Lintulampi. Ulkoilureittien halkoma Lintulammenpuisto 
on merkittävä niin virkistys- ja luontoarvoiltaan kuin kaupunkikuvallisestikin. Puusto 
rajaa lammen yli avautuvia näkymiä ja luo suojaisia tiloja. Merkittävää puustoa on eri-
tyisesti Lintulammentien varrella. Lintulammenpuiston muoto on säilynyt asemakaa-
van mukaisena (1953 ja 1963).
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Alueen arvot

Lyhyessä ajassa toteutuneen aluerakentamiskohteen rakennuskanta on säilynyt yh-
tenäisenä alueen luoteisinta osaa lukuun ottamatta. Kokonaisuudesta poikkeavat 
rakennukset sulautuvat maisemaan kasvillisuuden ansiosta. Väljyyttä luovat alueelle 
tyypilliset viheralueet tonttien keskellä. Rakennettu ympäristö liittyy saumattomasti 
ympäröiviin ja sisäisiin metsiin muodostaen hyvin säilyneen esimerkin metsälähiöstä. 
Lintulampi ja sen maastonmuodoiltaan ja puustoltaan vaihteleva ympäristö polkui-
neen ja kevyenliikenteen väylineen muodostaa viihtyisän lähivirkistysalueen.

Suunnittelutilanne

Pääosalla aluetta on voimassa alkuperäinen asemakaava vuodelta 1963. 

Suositukset

Alueelle tulee laatia rakennusten ja kokonaisuuden arvot ja ominaispiirteet
huomioonottavat korjaustapaohjeet.

Lähteet

http://kartta.ouka.fi /ims
Oulun kaupungin paikkatieto- ja rekisteriaineistot

Höyhtyän viheralueet, arvot –osa 2, Oulun kaupunki, 2012
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Kihokkitien rivitalo, Arkkitehtitoimisto Uki Heikkinen (Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto)

Rivitaloasunnon sisäänkäynti, Kihokkitie 14Kihokkitien tornitalotKaislatie 9
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Kaislatie 9

Asunto Oy Karikukon itäjulkisivu, Arkkitehtitoimisto Uki Heikkinen (Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto) 

Kaislapuisto Kihokkitien tornitalot
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