Saaristo keskellä Oulua

HUPISAARET
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Varsinaiset Hupisaaret

Lasaretinsaaren eteläpuolista osaa aina Kiikkusaareen
asti sanotaan varsinaisiksi Hupisaariksi. Se on polkujen,
purojen ja valkoisten siltojen tiheä verkosto. Valkoisten
siltojen saaristo. Merikosken puoleisessa reunassa on
näkyvissä entinen tervaveneitten vetomöljä. Tyhjät
tervaveneet vedettiin sitä pitkin kuohuvan kosken ohi
kohti Kainuun merta eli Oulujärveä.
Saarella on myös kesäteatteri, koirapuisto ja tilaa
vaikka piknikille, spontaaneille puistokonserteille tai
nykyaikaisille puistourheilulajeille. Rantametsiä on jätetty
lähes luonnontilaan lintujen ja lintutarkkailijoiden iloksi.
Tuomitiheikköjen ja kotkansiipikasvustojen lomassa
kulkee valaistu rantareitti.
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ävelytiet ja valkoiset puusillat rakennettiin Hupisaarille 1860-luvulla. Siitä
lähtien Hupisaaret on ollut Oulun kaupunginpuisto, kaupungin vihreä sydän, Oulujoen suiston helmi. Hupisaariksi kutsutaan
yleisesti kaikkia Merikosken kaupunginpuoleisia pikkusaaria, mutta varsinaisilla Hupisaarilla
tarkoitetaan tänäkin päivänä pohjoisosan
pikkusaarten sokkeloa.
Puiston eteläpuolella on kaupungin vanha
monumentaalikeskus eli lääninhallitus,
entinen maanmittauskonttori, Oulun lyseo
ja tuomiokirkko. Oulujoen Merikoskeen
rakennettiin pato ja voimalaitos 1940luvulla. Puiston itäpuolella oli teollisuusalue,
jota hallitsi pitkään Åströmien perustama
Pohjoismaiden suurin nahkatehdas. Nykyään
täällä on muun muassa Taidemuseo.
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Kiikkusaari ja
Paratiisisaari
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Kiikkusaari on lasten ja puutarhojen
saari. Täällä on leikkikenttä,
lintulammikko ja lintujen
ruokintapaikka, kasvihuoneita, kahvila
ja ruusutarha. Ja varmaan ainoa
leikkikenttä missä kiipeilypuuna on
vahva visakoivu! Oulun yliopiston
kasvitieteellisen puutarhan
ajoilta on peräisin muun muassa
rautatieomenapuitten kujanne.
Kiikkusaaren ja museon kainalossa on
pieni Paratiisisaari. Täällä on alueen
hienoimmat perennaistutukset ja
rauhallisimmat penkit.
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Plaatansaari

Lasaretinsaari

Pohjoisimpana patosillan tuntumassa
on Lasaretinsaari. Nimi kertoo vanhasta
lääninsairaalasta. Alueella on nyt kuntoutusja konferenssitila sekä ravintola Lasaretti.
Lasaretinsaarella on sekä vanhoja klassististyylisiä
sairaalarakennuksia että punatiilistä kertaustyylien
mukaista rakennuskantaa. Saarella on
Oulun suurin lehtikuusi — mutkarunkoinen
euroopanlehtikuusi. Kalatie otettiin käyttöön
vuonna 2003.
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Plaatansaari on vanha puutarha- ja puistoalue.
Pyörätiet halkovat puiston pieniksi metsiköiksi,
joissa kasvaa monia harvinaisia koristepuita ja
pensaita. Erottuvimpia ovat pihdat ja poppelit,
esimerkiksi Kallisenvirralle kaartuva riippapoppeli
ja huvimajan vieressä vinoon kasvava vanha
siperianpihta.

4 Pakolansaari eli

Ainola

Kauppias J. Z. Franzén perusti
Pakolansaareen geometrisen
muotopuutarhan vuonna 1826.
Kauppaneuvos Hemming Åström jatkoi
perinnettä rakentamalla Ainola-huvilan ja
puutarhan 1880-luvun lopulla. Nyt saarella
on Pohjois-Pohjanmaan museo, useita
muistomerkkejä ja perinteisiä iäkkäitä
puistopuita. Maisemaa hallitsee Oulun
suurin laakeripoppeli.
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HUPISAARET

Museo
Lintulampi
Kahvila ja kasvihuoneet
Leikkipuisto
Kesäteatteri
Vetomöljä
Kalatie
Taidemuseo
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Oulun
kaupunginpuisto
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Oulun kaupunki
Tekninen keskus
www.ouka.ﬁ

