
Tervetuloa matkalle aikaan! 
 
Tämä tehtävävihko on tarkoitettu avuksi aikamatkalle Oulun historiaan. Varsi-
nainen tietomateriaali löytyy Aikamatka Oulu –tapahtuman internetsivuilta 
osoitteesta http://www.oulu.ouka.fi/aikamatkaoulu. Opettaja voi käyttää mate-
riaalia oppilaiden tason mukaan valikoiden.  
 
Kaupungin historiaan kannattaa tutustua jo ennen vierailua Aikamatkaan, ja 
myös osa tehtävistä voidaan tehdä etukäteen. Osa niistä on kuitenkin mah-
dollista tehdä vasta Aikamatkassa käynnin jälkeen. Kannattaa varata aikaa 
myös Aikamatkan oman lehden, Nelisatasen tutkimiseen ja syventää tietä-
mystä keveällä otteella! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekijät: 
 
Tiiu Honkala  Projektityöntekijä, Oulun kaupunki 
Niina Teräslahti Graafikko, Oulun kaupunki 
Minttu Vartiainen Projektityöntekijä, Oulun kaupunki 
 
Kiitokset: 
 
Jussi Tervonen, Väinö Louekari, Heikki Räsänen, Heikki Tuominen, Eeva-
Kaisa Honkala ja Jukka-Pekka Kesti. 
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Oulu esihistoriasta kaupungin perustamiseen 
 
Oulun seudulla oli asukkaita jo noin 4 000 vuotta sitten, mutta pysyvä asutus 
syntyi vasta 1200-luvulla. Ruotsi ja Venäjä kilpailivat alueesta, kunnes valta 
vakiintui Ruotsille 1500-luvun lopussa. Oulujokisuu linnoitettiin 1590-luvulla, 
ja vuonna 1605 Kaarle IX perusti linnan ja kirkon yhteyteen Oulun kaupungin. 
 
Tehtävä 
 
Yhdistä sanaparit. Yksi henkilöistä ei löydä itselleen paria! 
 
 
Pedagogio  
   Pokkitörmä 
Isak Behm    

Triviaalikoulu 
Kaarle IX    

Kirkko 
Johannes Lithovius   

Kaupungin perustaminen 
Bochmöller   

Ruotsin kuningas 
Johannes Messenius  
 
 
Parittomaksi jääneen henkilön voit nähdä tuomiokirkossa! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oulun kaupunki 1600-luvulla 
 
Kaupunki sijaitsi Pokkitörmällä, nykyisen tuomiokirkon lähellä. Linna
sijaitsi Linnansaaressa. Talot olivat matalia puutaloja, ja asukkaita oli alle
tuhat. Tulipalot tuhosivat kaupunkia usein. Oulu oli koko alueella tärkeä
keskus, jonka kautta vaikutteet ja tavara kulkivat. Vientitavaroita olivat
mm. lohi, voi, turkikset ja terva. Suola, nautintoaineet, vilja, kankaat ja
metallit olivat puolestaan tärkeimpiä tuontitavaroita. Koulu perustettiin
viimeistään 1612, ja sinne tuli oppilaita koko Pohjois-Suomesta. 
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Kirkossa ja käräjillä 
 
Oulussa oli kirkko jo ennen kaupungin perustamista. Uskonto oli osa kaikkien 
elämää, ja kirkossa käyminen oli pakollista. Jumalanpalvelukset olivat pitkiä, 
ja saarnoja saattoi olla useita. Raatihuoneella porvareista koottu raati hoiti 
kaupungin hallintoa ja jakoi käräjillä oikeutta ratkoen asukkaiden riitoja. 
 

 
Tehtävä Kirkko 

 
Aluksi Oulun kirkko oli
puinen ristikirkko. Se
sijaitsi nykyisen tuo-
miokirkon paikalla. Ki-
vinen Sofia Magdale-
nan kirkko valmistui
1777. Se on sen jäl-
keen palanut ja kor-
jattu. Piispanistuin
siirtyi Ouluun 1900 ja
kirkosta tuli tuomio-
kirkko. 

 
Miten uskonto vaikutti tavallisten oululaisten 
elämään? 
 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 
 
Kauppa ja käsityö 
 
Kaupankäynti eri muodoissaan on ollut tärkein elinkeino Oulun historiassa. 
Omien kauppalaivojen lähtö maailmalle tuli mahdolliseksi, kun Oulusta tuli 
1765 tapulikaupunki. Aluksi kauppaa käytiin satama-aitoissa, sitten porvarei-
den puodeissa ja sekatavarakaupoissa. Myös käsityöläiselinkeinot työllistivät 
monia, ja erityisesti Oulun hopeasepät olivat taitavia ja tunnettuja. 
 
Tehtävä  
 
Kirjoita viereiselle sivulle kirje kuninkaalle. Perustele sitä, miksi Oulun pitäisi 
saada tapulikaupunkioikeudet. 
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Teidän Majesteettinne…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervakaupungin kulttuuri 
 
Vaurastumisen myötä oululainen kulttuurielämä vilkastui. Omiin tapoihin ja 
perinteisiin sekoittui kansainvälisiä vaikutteita. Kaupunkikuva muuttui, kun 
katuja kivettiin ja rakennettiin uusia puistoja. Sillat joen yli valmistuivat vuonna 
1869. Niiden käyttäminen oli pitkään maksullista.  
 
Tehtävä  
 
Piirrä oma, menneen ajan oululaisesi. Keksi hänelle nimi ja ammatti. Pohtikaa 
yhdessä oululaistenne ja heidän perheenjäsentensä mahdollisia elämänvai-
heita. Miten ne eroavat omista tulevaisuuden suunnitelmistanne? 

INFO: Oulussa on kaupungin historian aikana ollut ainakin kymmenen suurta
tulipaloa. Tuhoisin niistä oli vuonna 1822, jolloin  330 taloa tuhoutui ja vain 65
säästyi. Vuoden 1882 palossa tuhoutuneen, kuuluisan Westerlundin salongin
paikalla sijaitsee nykyisin kaupungintalo. 
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Karttatehtävä 
 

 
 
 
 
 

INFO:  
 
Oulun kaupungista tehtiin ensimmäinen kartta vuonna 1649. Siinä näkyi
mm. kaupunkia kiertänyt tulliaita. 1763 kartan piirtämisen yhteydessä tontit
numeroitiin ja järjestettiin kortteleihin ensimmäisen kerran. Nykyinen
tonttijako ja katujen kulku perustuu vuonna 1824, kaksi vuotta Oulun palon
jälkeen tehtyyn kaavoitukseen.  
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Täytä ristikko vihjeiden mukaan. Vastaus kertoo, mikä säätää rakentamista 
kaupungeissa. Numerot viereisen sivun kartassa osoittavat, missä kohde 
sijaitsee. 

 
   1.              
  2.               
   3.              
   4.              
     5.            
    6.             

7.                 
8.                   
   9.              
  10               

 
 
1. Sijaitsi kaupungintalon paikalla 1800-luvun lopussa 
2. Oli nykyisessä Nukun talossa ennen siirtymistä Raksilaan 
3. Kansainvälisyyttä historiallisessa talossa Torikatu 16:ssa 
4. Suku, jonka mukaan Pokkitörmä on saanut nimensä 
5. Runoilijapiispan suvun talo puiston reunalla 
6. Åströmin veljesten vuonna 1863 perustama 
7. Oulu Sinfonian kotipaikka, nimetty oululaisen säveltäjän mukaan 
8. Kuningatar, jonka mukaan tuomiokirkko on nimetty 
9. Kävelykatumme ennen yhden kirjaimen pois jäämistä 
10. Yli satavuotias kauppapaikka torin reunalla 
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Merillä ja kotona Kakaravaaralla 
 
Oulu oli 1800-luvun loppupuolelle saakka vilkas merikaupunki, ja kymmenet 
kaupungin porvareiden omistamat laivat purjehtivat maailman merillä. Kotona 
Oulussa suuri osa merimiesten kodeista sijaitsi Kakaravaaralla, nykyisen 
rautatien länsipuolella. Merimiesten lapset eivät usein nähneet isäänsä pit-
kään aikaan, sillä merimatkat saattoivat kestää vuosia. 
 
Tehtävä 
 
Tutustukaa seuraavaan lauluun. Keskustelkaa sanoista ja sisällöstä. Mitä ne 
kertovat merimiehen elämästä? 
 

Mua muistatko? 
 

Meren selijälle purteni seilailee 
kotirannoilta kauaksi pois. 

Myrsky laineilla käy, 
eikä maatakaan näy. 

Mua muistatko milloinkaan? 
 

Mua muistatko armaani silloinkaan 
kun mä luotasi kaukana oon? 

Sua lemmin mä ain’, 
sua kaipailen. 

Mua muistatko milloinkaan? 
 

Tule tule mun ystäväni rannalle, 
siellä saat sinä nähdä mun, 

ja ojennappa 
oikia kätesi, 

nyt hyvästi mä jätän sun. 
 

Hyvästi mun ystäväni Suomessa, 
hyvästi koko syntymämaa. 

Enkä tiedä sitä 
varmasti sanoa, 

koska luoksesi palajan. 
 

Oulu 1905 
 
Nuotit Oulu-seura ry.:n toimittamassa kirjassa Oulussa laulettua. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen 1983. 
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Kohti nykyaikaa 
 
1800-luvun lopussa tervakauppa ja merenkulku hiipuivat, mutta Ouluun pe-
rustettiin ensimmäiset tehtaat ja höyryvoimalla toimineet sahat. Mm. Åströmin 
nahkatehdas ja Oulun Konepaja tarjosivat monille uusille oululaisille työpai-
kan. Kaupunki ja väestö kasvoivatkin nopeasti. 
 
Tehtävä 
 
Täydennä puuttuvat sanat: 
 

Viimeinen Oulussa tehty purjelaiva valmistui vuonna______. Laivatelakoiden 

eli _______________ sijaan monet oululaiset työskentelivät sen jälkeen 

______________ ja _____________. Tervan sijaan __________n satamasta 

lähti vientiin mm. _______________ ja __________________. 

 

Uudet kulkuyhteydet maailmalle  
 
Rautatie Ouluun valmistui 1886. Se mullisti tavaroiden ja ihmisten kuljetuk-
sen ja yhdisti Oulun muuhun Suomeen myös talvisin. Ensimmäiset autot
kaupungin kaduilla nähtiin 1900-luvun alussa, ja linja-autoliikenne alkoi
1920-luvulla. Lentokenttä valmistui 1936, ja talvella 1939 avattiin ensimmäi-
sen kerran laivaväylä Ouluun.  
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Oulu sodissa 
 
 

Tehtävä 
 
Oliko kukaan tuntemasi mukana talvi- tai 
jatkosodassa? Mitä hän on kertonut 
asiasta? 
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 
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Sota-ajan Oulu 
 
Sota tuntui Oulussa  muun
Suomen tapaan myös
tavaran puutteena. Liikkei-
den näyteikkunat oli pommi-
tusten varalta peitetty lau-
doilla. Ruotsista lähetettiin
pommien tuhoja korjannee-
seen kaupunkiin avustuk-
sena mm. koottavia puuta-
loja. Jatkosodan aikana kau-
pungissa olleet saksalaiset
joukot toivat myös tavaraa,
josta muuten oli puutetta.
Vaihtokaupassa heille annet-
tiin esimerkiksi villasukkia ja
muita talvivarusteita. 
ulu oli sota-aikana hyvien liikenneyhteyksien vuoksi tärkeä huolto- ja sota-
airaalakaupunki. Jatkosodan aikana kaupunkikuvaan toivat oman lisänsä 
yös saksalaiset sotilaat, joilla oli päämaja nykyisellä kaupungintalolla. Oulua 
ommitettiin talvisodan aikana kaksi kertaa, ja jatkosodassa viidesti. Oulu-

aisten onneksi saksalaiset lähtivät Suomen ja Neuvostoliiton rauhan solmi-
isen jälkeen kaupungista rauhanomaisesti. Lapin sodan tuhot Lapissa olivat 

uitenkin valtavat. 

 



Jälleenrakennusaika 
 
Sodan jälkeen Oulun väestö ja kaupungin alue kasvoivat nopeasti. Keskus-
taan rakennettiin kivisiä kerrostaloja, joiden tieltä purettiin monia historiallisia 
puutaloja. Keskustan ulkopuolelle tehtiin uusia asuinalueita, ja Ouluun liitettiin 
uusia alueita, kuten Kuivasjärvi ja Pateniemi. 
  
Tehtävä 
 
Haastattele jotakuta sodan jälkeisen ajan muistavaa. Mitä asioita hän pitää 
tärkeinä sodan jälkeisessä Oulussa? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tutustukaa myös alla olevaan diagrammiin Oulun väestönkasvusta. Mitkä 
tekijät ovat vaikuttaneet väestönkasvuun ja muuttoliikkeeseen? 

Oulun väestönka
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svu sodan jälkeen 
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1975 1985 1995 2005
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Lähihistoria ja nykyaika 
 
Oulu on edelleenkin koko Pohjois-Suomen keskus. Kaupungissa ja lähikun-
nissa asuu nykyään noin 200 000 asukasta, ja pohjoisen suurkaupunki mah-
dollisuuksineen vetää puoleensa erityisesti nuoria. Moni Oulussa opiskellut 
löytää myös työpaikan pohjoisesta.  
 
Tehtävä  
 
Pohtikaa yhdessä sanan ”kansainvälinen” merkitystä. Mikä Oulussa on mie-
lestäsi kansainvälistä? Miksi? 
 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Tulevaisuus 
 
Kuvittele itsesi 30 vuoden kuluttua. Millaista elämäsi on silloin? Mikä maail-
massa on muuttunut, ja miten se näkyy Oulussa? Mitä tämän hetken epäkoh-
tia on onnistuttu korjaamaan, ja miten se on tehty? Miten sinä olet vaikuttanut 
asiaan? 
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