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Rössypottuseuran Oulu-lounas 6.9.2009 klo 14 Valkoisessa salissa  

Arvoisat rössypotun ystävät ja suosijat  

Vaatimaton mies kun olen, olen antanut reilun varttitunnin esitykselleni suppean otsikon:  

Oulun menestystekijät kautta aikain  

Tarkastelen Oulun historiallisia myötä- ja vastamäkiä aina siitä lämpimästä päivästä elokuussa v. 

3321 e. Kr. , jolloin Oulu Ukkolan Jukan mukaan pulpahti meren pinnan yläpuolelle (löysin jutun 

netistä, viittaan tässä lähteeseen asiallisesti). Tarkoitus on keskittyä Oulun elinkeinoihin, kaupungin 

kulloisiinkin vahvuuksiin ja miettiä, miten kukin menestystekijä sai alkunsa (mitkä ja mistä 

innovaatiot milloinkin putkahtivat tai mitkä olivat niiden edellytykset) ja miten alamäkeen 

jouduttiin ja kuinka siitä sitten taas selvittiin. Esitystyyli on vaatimaton ja nöyrä, ei ole tarkoitus 

tuijottaa liiaksi omaan napaan, me oululaisethan oomma kautta maailman tunnettuja 

vaatimattomuudestamme.  

Motoksi löysin Turun yliopistossa 1737 hyväksytystä oululaisen Johannes Joh. Snellmanin 

väitöskirjasta lauseen: ”Emme epäile väittää, että meikäläisiä kunniakkaan elämänsä ja mielen 

jaloutensa puolesta ei kukaan voita.”  

Maankohoaminen  

Varttitunnissa ei paljoa ehdi, mutta maankohoamisesta on toki aloitettava, koska sen 

identiteettipoliittinen merkitys on ollut Rössypottuseuralle savolaismafian vastaisessa taistelussa 

erityisen tärkeä aisia. Meilläpäinhän maa on noussut edellisen jääkauden jälkeen viimeiset 10 000 

vuotta sentin vuodessa, Savossa vain 3 milliä vuodessa. Siitä voisi helposti laskea, milloin Oulun 

huippu kohoaa korkeammalle kuin Nilsiän Nipasenmäen (jonka korkeus on 189 metriä v. 2009). 

Kun savolaiset viettivät Savon tuhatvuotisjuhlia, piällysmiesten puuhamiehenä heiluneelle Lasse 

Lehtiselle toimitettiin korusähke no 33, osotteena Kulosaaren kasino, josa savolaiset 

tuhatvuotisjuhuliaan piti. Tutkimuksisa ei oo selevinny, lukiko piällysmiehet Rössypottuseuran 

seuraavasti kuuluvan tervehyksen vai eivät:  

”Lämpimät onnittelut 1000-vuotiaalle Savolle Entisten oululaisten Rössypottuseura kummastellee 

kuitenkin savolaisten laskuoppia vanahimman maakunnan kunniasta. Oulun seutu on nimittäin 

noussu sentin vuojesa jo viime jääkaudevesta lähtien – kohta 10 000 vuotta!  

Hannu Ervamaa pj, Erkki Heikkinen sihteeri”  

Vaikka ei ollu täyttä varmuutta siitä, viettääkö savolaiset myös 1005-vuotisjuhulia, Seura lähetti 

varmuuven vuoksi onnittelusähkeen ja muistutti siitä, että Oulun seutu oli ejelleen kohonnu sen 

sentin vuojesa, ”vastaavaa kehitystä emmä valitettavasti oo voineet Savon kohalla havaita”.  

Maankohoamisen ohella toinen pysyvä Oulun menestystä vuosisadasta toiseen siivittänyt tekijä on 

ollut kaupungin maantieteellinen sijainti Pohjolan porttina, ja ilman tuota sijaintia Oulua ei 

tietenkään sille paikalle olisi koskaan perustettukaan.  

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-58.htm


Pohjolan portti  

Avainsana on varmaankin vuorovaikutus aluksi lähialueen ja 1700-luvulta lähtien koko (silloisen) 

muunkin maailman kanssa. Kun ajatellaan elinkeinoja ja kulttuuria, joista ihminen elää 

(valtasuhteita tietenkään unohtamatta), niin Oulu on noin 1300-luvulta lähtien ollut kahteen suuntaa 

välittäjä ja suodattaja sille laajalle takamaalle, joka alueena käsittää koko nykyisen Pohjois-

Suomen. Oulu on hyödyntänyt takamaansa luonnonvaroja (lohta, tervaa, puuta), jalostanut ja vienyt 

niitä maailmalle. Sillä on ollut käytössään myös koko pohjoisen Suomen inhimilliset resurssit, 

aivokapasiteetti, työvoima, jne. Lahjakkuudet ympäri Pohjois-Suomea tulivat Ouluun kouluun, 

lähipitäjistä vielä 1950-luvulle asti. Ilman sitä ei lyseon seinään olisi ruuvattu kolmen presidentin, 

Ståhlbergin, Kallion ja Ahtisaaren laattoja. Nykyään yliopisto haravoi lahjakkuuksia suunnilleen 

samalta alueelta. Takamaalleen Oulu on välittänyt maailmalta kulloisenkin kulttuurin korkeimmat 

tuulahdukset ja saavutukset – siltä osin kuin se ei ihan kaikkea korkeakulttuuria ole itse pystynyt 

tuottamaan. Oulun asemaa pohjoisen Suomen eräänlaisena kiteytymänä kuvastaa myös lukuisien 

henkisen kulttuurin huippujen nostaminen kansalliseen ja kansainväliseenkin kuuluisuuteen: 

oululaiskirjailijat on käsite, mutta myös musiikkielämä, teatteri ja muutkin kulttuurin muodot ovat 

Oulussa olleet korkeaa tasoa.  

Purjelaivoja ja tervaporvareita  

Kun Oulun kehitystä katsellaan vaihdon ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin voisi helposti 

tehdä jonkinlaisen kronikan vahvuustekijöistä eri vuosisadoilla. Oulusta vietiin jo 1300-luvulta 

lähtien suolattua lohta ja silakkaa, kuivattua haukea, hylkeenrasvaa, turkiksia, vuotia ja voita 

Itämeren piiriin, mutta myös maitse itään ja pohjoiseen. Kauppiaat olivat aluksi saksalaisia, 

venäläisiä ja karjalaisia, mutta Ruotsin valtakunnan tuella oululaiset pyrkivät itse hyötymään 

Perämeren otollisimman kauppapaikan hyödyistä. Pohjois-Venäjälle suunniteltujen 

hyökkäysretkien lähtöpaikaksi ruotsalaiset perustivat 1590-luvulla Oulun linnan Oulujokisuulle. 

Sen yhteyteen perustettiin 1605 kaupunki. Kilpailu oli kovaa muiden Perämeren ja Pohjanlahden 

kauppapaikkojen kanssa. Yhdessä vaiheessa Oulun porvarit esittivät kuninkaalle Tornion, Raahen ja 

Kokkolan kaupunkien lakkauttamista tai muuttamista pelkiksi markkinapaikoiksi.  

Näin vaalirahakohun aikaan voi sanoa, että osattiin sitä ennenkin: Oulun porvarit keräsivät yhdessä 

eteläisempien Pohjanlahden kaupunkien kanssa 18 000 riikintaalerin lahjontarahaston, jolla 

Tukholman päättäjiä voideltiin. Tapulikaupunkioikeudet saatiin 1775, ja sen jälkeen kaupungin 

vienti viisinkertaistui puolessa vuosikymmenessä.  

Laivoja varustettiin valtavalla innolla ja myös talvisin oululaisia aluksia seilasi etelän sulilla vesillä 

rahtia kuljettamassa. Prikejä, fregatteja ja brigantiineja tehtiin niin omaan käyttöön kuin 

myyntiinkin. Kaikkiaan Oulun purjelaivojen rakennuskaudella 1765–1874 kaupungin varveilla ehti 

valmistua 511 laivaa. Laivanvarustajat olivat niin yksittäisiä kauppiaita kuin monen kauppiaan 

muodostamia yhteenliittymiäkin, ja niihin saattoi kuulua myös pappeja ja virkamiehiä, jopa 

käsityöläisiä. Kuuluisin ja suurin oli laiva Toivo, joka valmistui 1871 ja kuului Snellmanin 

kauppahuoneelle. Pilkkalaulu, joka kertoi merimiesten huonosta kohtelusta, jäi elämään. Yrjö 

Kaukiaisen kymmenkunta vuotta sitten ilmestynyt kirja kertoo purjelaivakauden romantiikasta 

mutta myös merimiesten ankarasta arjesta.  

Globalisaatio tuli Ouluun silloin, kun kaupungin ensimmäinen purjelaiva purjehti valtamerten yli. 

Nylanderin veljesten omistama ”Två Bröder” ylitti Atlantin 1801. Samojen veljesten omistaman 

”Redlighetenin” uskottiin jo uponneen vuonna 1804 alkaneella Länsi-Intian matkallaan, ja oli 



kadoksissa jonkin verran pidempään kuin Arctic Sea, nelisen vuotta, kunnes se 1808 purjehti 

takaisin kotisatamaan.  

Oulun kauppalaivasto nousi vuonna 1866 Suomen suurimmaksi. Tuolloin Oululla oli 41 laivaa, 

jotka veivät maailmalle tervan lisäksi pikeä, puutavaraa ja lohta. Oulu oli joka suhteessa Suomen 

ykkönen, se paloikin viisi vuotta aikaisemmin kuin Turku, vuonna 1822. Ja olihan niitä muitakin 

vastoinkäymisiä, kuten tuo Isoviha 1700-luvun alussa, Suomen sota sata vuotta myöhemmin ja 

Oolannin sota 1850-luvulla, mutta oululaiset olivat melko hyviä sopeutujia ja pääsivät nopeasti 

jaloilleen.  

Oulu hukassa  

Tervaporvarien kulta-aika alkoi1800-luvun alkupuolella, mutta se ei loppujen lopuksi kovin pitkään 

kestänyt. Höyrylaivat ja rautatien tulo (Ouluun jo 1886) romahduttivat tervakaupan. Tervahovikin 

paloi 1904.  

Koko 1900-luvun alkupuolen Oulu oli melkein kuin hukassa. Noina vuosikymmeninä 

maankohoaminen oli lähes ainoa kehitys, jota kaupungissa tapahtui. Väkilukukin junnasi 

paikoillaan ja 1920-luvun alussa se jopa hetkellisesti laski. Toiseen maailmansotaan mennessä 

väkeä oli vasta noin 28 000. Olihan Oulussa tietenkin Åströmin nahkatehdas jo 1860-luvulta, Oy 

Uleå Ab:n saha, konepaja ja villatehdas Pikisaaressa, mutta teollisuuskaupunki Oulusta tuli 

suhteellisen myöhään. Englantilaisen Dixonin perheyhtiön perustama Toppila Oy:n 

sulfiittiselluloosatehdas aloitti tuotantonsa ja Oulu Oy:n Nuottasaaressa 1937.  

Sotien jälkeinen teollistamispolitiikka toi Ouluun Typpi Oy:n, jolla on Rössypottuseuralle erityinen 

merkitys: Typen räjjäykseen 9.1.1963 herrääminen oli pitkään seuran tärkeimpiä jäsenyyskriteerejä. 

Nyttemmin siitä on jouduttu lipsumaan, jotta seuran tulevaisuus tulisi turvatuksi luonnollisen myös 

poistuman uhatessa.  

1950-luvulla Oulu oli leimallisesti suurteollisuuskaupunki; Toppilassa oli toki satama, mutta 

kaupungin merellisyys oli purjelaivojen häviämisen myötä kadonnut, eikä oululaisilla ollut edes 

huviveneitä, varsinkaan sen jälkeen kun Kiikelin puliukot joskus 60-luvun puolivälissä polttivat 

venevarikon. Torinrannassakin Oulu tuntui tuohon aikaan yhtä merelliseltä kuin Seinäjoki. Eikös 

kahvilaksi muutettu vanha Hailuoto-laivakin ollut nostettu kuivalle maalle? Merelle oululaiset 

kuitenkin pyrkivät ja tulivat 1960-luvulla kuuluisiksi siitä, että rakensivat teatteritalon merelle, 

syväsataman melkein kuivalle maalle ja yliopiston suolle.  

Vuoden 1965 alueliitoksessa Oulusta tuli joksikin aikaa pinta-alaltaan (369,8 neliökilometriä) 

Suomen suurin kaupunki. Asukkaita oli noin 50 0000. Muistelen, että noihin aikoihin kaupunginisät 

teettivät tulevaisuusselvityksen, jonka mukaan Oulussa olisi vuoteen 2000 mennessä 200 000 

asukasta. Ei ollut kuin reilut puolet siitä, eikä taida koskaan tullakaan, ellei kaikkia naapurikuntia 

liitetä Ouluun.  

Yliopisto- ja teknologiakaupunki  

Yliopiston perustamisesta 1959 ja sen merkityksestä on pakko joku kehuva sana laittaa. Minusta 

yliopiston yksi tärkeimpiä vaikutuksia on ollut se, että 2/3 yliopiston kasvateista on jäänyt 

opettajiksi, lääkäreiksi ja insinööreiksi Pohjois-Suomeen. Papit ja tuomarit on pitänyt tuua täältä 

etelästä, kun niitä ei Linnanmaalla kouluteta.  



Purjelaiva- ja tervaporvarikauden kansainväliseen menestystarinaan tuli uusi säkeistö, kun Oulusta 

1980-luvulta lähtien tuli teknologiakaupunki. Siitä pitää tietenkin puhua. Ilman yliopistoa ja 

takamaan lahjakkuusreservejä ja taitavia käsiä koko hommasta ei olisi tullut mitään.  

Oulun kaupunki myi vuonna 1973 noin 24 hehtaarin lisäalueen Ruskosta Nokia-yhtymän 

tytäryhtiölle Pohjolan Kaapeli Oy:lle, jonka rakentamia tehdaslaitoksia voidaan pitää suurena 

sysäyksenä Oulun kehittymiselle huipputekniikan kaupungiksi. Ruskossa valmistettiin aluksi 

puhelinkaapeleita, käämilankaa ja asennusjohtoja maailman markkinoille (toimintaa jatkaa 

hollantilaisomisteinen NK Cables).  

Samalla alueella sijaitsivat jo 1970-luvulla Oy Nokia Ab Elektroniikan teollisuuslaitokset. - 

Huipputekniikan yritysten ja työpaikkojen syntyä edesauttoi 1982 perustettu Oulun Teknologiakylä 

Oy, jossa kaupunki oli perustajana ja yhtenä osakkaana. Elektroniikkateollisuuden huomattavin 

edustaja Oulussa oli ja on yhä Nokia-konserni. Oulun teknologiatyöpaikat ovat tietääkseni aika 

lailla tuotekehittelupainotteisia, mikä selittää niiden säilymisen vielä Suomessa ja Oulussa.  

Stora-Enson Nuottasaaren tehdas on vielä olemassa. Se taitaa olla koneistoltaan niin moderni, ettei 

sitä kannattane vielä lakkauttaa. Veitsiluodossahan yt-neuvottelut ovat meneillään.  

Mutta onko Oulussa jotakin uutta tulossa tai jo näköpiirissä? Ettei kävisi niin kuin Tervahovin 

palon jälkeen? Pystyykö Oulu jotenkin hyötymään arktisen alueen (Barentsin meren kaasu) 

rikkauksien jalostamisesta, vai vievätkö putket kaasun ja työntekijöiden rekrytoinninkin Oulun ohi 

etelämmäksi? Tuosta en tiedä mitään, ehkä tiedätte paremmin. Olen jossain nähnyt tästä jonkinlaisia 

skenaarioita.  

 


