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JOHDANTO
Hailuodon Marjaniemen entisen luotsi- ja majakka-aseman rakennushistoriallinen selvitys
liittyy Marjaniemen asemakaavan valmisteluun. Työn tilaajana on Hailuodon kunta.
Rakennushistoriallinen selvitys koskee Marjaniemen majakan läheisyydessä sijaitsevaa
seitsemää rakennusta, joita ovat 1) luotsien asuntola, luotsitupa, 2) vartiotupa ja luotsien
asuntola, 3) luotsien asuinrakennus, vanha luotsitupa, 4) majakkamestarin ja
majakanvartijoiden asuinrakennus, 5) valtionsauna, 6) makasiini/varasto ja 7) halkovaja.
Rakennuskohtaisiin tietoihin on sisällytetty seuraavat perustiedot: Rakentumisen ja käytön
historia
pääpiirteissään,
arkkitehtuurin
kuvailu
(tilarakenne,
rakennustapa),
valokuvadokumentointi digitaalisina kuvina (ulkokuvat, sisältä esimerkkejä), säilyneisyyden
kuvailu yleisesti sekä rakennusten arvotus perusteluineen. Lähdeluetteloon on merkitty
kaikki käytetyt lähteet ja niiden lisäksi on laadittu liitteeksi piirustusluettelo ja luettelo
muista mahdollisista tiedonlähteistä.
Työhön varatun ajan rajallisuuden vuoksi selvityksen ulkopuolelle on rajattu majakka ja
vuonna 1962 rakennettu luotsiasema sekä kohteiden yksityiskohtainen dokumentointi, inventointi, yksityiskohtaiset rakennushistoriikit, kuntokartoitus ja mittauspiirustukset.
Työ jakaantui paikan päällä tehtyihin kenttätöihin, arkistotyöhön, haastatteluihin sekä raportin laatimiseen. Työryhmän muodostivat Kulttuurintutkijain Osuuskunta Auran jäsenet
FM Kirsi Jylkkä-Karppinen, FM Anne Koskamo, FM Krista Kuusela sekä artenomi, HuK
Teija Ylimartimo, jolla oli päävastuu työstä.

1.

NYKYTILANNE

Marjaniemen entinen luotsi- ja majakka-asema sijaitsee Hailuodon saaren läntisimmässä
kärjessä. Lähestyttäessä Marjaniemeä idästä, Hailuodon kirkonkylältä päin rakennusryhmä sijaitsee ensimmäisenä Marjaniementien eteläpuolella. Tien pohjoispuolella, metsäkaistaleen takana ovat kalasataman huoltorakennukset. Luotsi- ja majakka-aseman rakennusten länsipuolella ovat majakka, korkea tutkamasto, helikopterikenttä ja 1960-luvulla
rakennettu luotsiasema, jonka yhteyteen on rakennettu uusi Luototalo. Marjaniementie
jatkuu Luototalon pohjoispuolitse kohti Marjaniemen kapeaa kärkeä. Majakasta länteen
päin on Marjaniemen vanha kalastajakylä ja uloimpana penkereellä kolme tuulivoimalaa.
Niemenkärjen pohjoisreunalla on satama aallonmurtajineen.
Entisten luotsi- ja majakka-aseman rakennusten ja Marjaniementien välissä on metsäkaistale ja pieni parkkipaikka. Rakennusryhmän itä- ja eteläpuolilla on metsää, lounaispuolella
avautuu avara rantaniitty hiekkadyyneineen. Tutkimuksen kohteena olevan rakennusryhmän etelänpuolella olevassa metsikössä on muutamia pieniä vapaa-ajanrakennuksia.

Ajantasainen kartta: Marjaniemi

Marjaniemen Luotsiaseman kiinteistö sekä majakka ja 1960-luvulla rakennettu luotsiasema siirtyivät Hailuodon kunnan omistukseen vuonna 2005. Kaksi vuotta myöhemmin kunta
osti Senaatti-kiinteistöiltä myös Tutkimusaseman kiinteistön ja sillä sijaitsevat tämän tutkimuksen kohteena olevat entisen luotsi- ja majakka-aseman rakennukset.
Yhteistyökumppaneina Hailuodon kunnalla ovat Metsähallitus ja Oulun Seudun Setlementti ry. Kunta on myynyt 1960-luvulla rakennetun luotsiaseman Oulun Seudun Setlementille
ja se on peruskorjattu hotelliksi. Rakennuksen kylkeen kunta on rakennuttanut laajennusosan, Luototalon, jossa sijaitsee mm. Metsähallituksen opastuspiste luontonäyttelyineen. Entisen luotsi- ja majakka-aseman asuin- ja piharakennukset ovat niin ikään osa
Oulun Seudun Setlementin ylläpitämää Luotokeskusta ja sen majoitustiloja.
Luotsaustoiminta jatkuu Marjaniemessä Perämeren luotsiaseman Marjaniemen tukiasemalla, joka sijaitsee entisen luotsi- ja majakka-aseman itäpuolella olevassa rakennuksessa. Luotsausliikelaitos on vuokralaisena Hailuodon kunnan vuoden 2005 tienoilla rakennuttamassa rakennuksessa. Tukiasemalla työskentelee viisi luotsikutterinhoitajaa. Tutkimuskohteena olevissa vanhimmissa luotsi- ja majakka-aseman rakennuksissa 1970-luvun
alusta vuoteen 2007 asti toiminut Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasema toimii nykyisin toisessa vanhaan pihapiiriin 1980-luvulla rakennetuista lisärakennuksista.
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2. SUOJELUTILANNE JA KAAVOITUS
Koko Hailuoto on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Marjaniemen majakka sekä vanhan luotsiaseman ja majakkahenkilökunnan asuin- ja ulkorakennukset ovat sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia
kohteita. Majakan välittömässä läheisyydessä olevat kalamajat ovat myös maakunnallisesti merkittäviä. Kokonaisuutena Marjaniemi on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. (Rakennettu kulttuuriympäristö 1993, Arvokkaat maisema-alueet 1993,
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. 1993). Myös luontonsa
puolesta Hailuoto on ainutlaatuinen alue maankohoamisrannikkoineen. Luotsiaseman alueen eteläpuolella on Marjaniemen luonnonsuojelulailla suojeltu alue, jossa on luonnontilaista hiekkarantaa ja puutonta/luontaisesti vähäpuustoista dyynialueetta.
Valtion omistuksessa olleet Tutkimusaseman kiinteistön rakennukset on suojeltu valtion
rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla 10.11.1994. Rakennukset olivat Oulun
yliopiston hallinnassa ja Perämeren tutkimusaseman käytössä. Merenkulkulaitoksen hallinnassa olleet majakka ja 1962 valmistunut luotsiasema jäivät tuolloin asetussuojelun ulkopuolelle. Kiinteistöjen siirryttyä kunnan omistukseen Pohjois-Pohjanmaa ympäristökeskus on käynnistänyt kaikkia entisen luotsi- ja majakka-aseman rakennuksia koskevan rakennussuojelulain mukaisen menettelyn ja rakennukset on asetettu toimenpidekieltoon
1.10.2007. Majakan toimenpidekielto on annettu 28.11.2007.
Hailuoto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava-alueeseen (25.8.2006). Maakuntakaavassa Marjaniemi on merkitty valtakunnallisesti tärkeäksi vaalittavaksi kulttuuriympäristöksi ja matkailupalvelujen alueeksi. Koko Hailuoto on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi sekä merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Ote Hailuodon yleiskaavasta 1977 (Hailuodon kunta).

Hailuodon ensimmäinen yleiskaava on laadittu vuonna 1977. Yleispiirteisessä yleiskaavassa Marjaniemeen on osoitettu yleisiä toimintoja, matkailupalveluja ja loma-asutusta.
Oulun seudun yleiskaava 2020 (25.8.2006, muutos 5.6.2007) on korvannut koko saaren
yleiskaavan. Oulun seudun yleiskaavassa Marjaniemi on merkitty M-1: ”maa- ja metsäta3

lousvaltaiseksi alueeksi, jolle on sijoittunut loma-asutusta. Alueen lisärakentaminen on ratkaistava yksityiskohtaisella osayleiskaavalla”. Yleiskaavan luonnon- ja kulttuuriympäristön
sekä maiseman kannalta arvokkaita kohteita ja alueita koskevassa osassa Marjaniemi on
merkitty ”Kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä, ja kohteen ympäristö on säilytettävä”.
Saaren rantoja koskeva rantayleiskaava on vahvistettu vuonna 2001, mutta Marjaniemen
alue ei kuitenkaan kuulunut vahvistettuun rantayleiskaavaan. Ranta-yleiskaavan yhteydessä alueen kulttuurihistoriallinen rakennuskanta inventoitiin ja inventoinnissa ovat mukana majakan lisäksi luotsiaseman ja majakkahenkilökunnan rakennukset. Inventointi valmistui vuonna 1996.
Marjaniemen osayleiskaava on vahvistettu vuonna 2004. Osayleiskaavassa Marjaniemen
majakan ja luotsiaseman alue on merkitty PY/s: ”Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi,
jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa pyydettävä museoviranomaisen lausunto.” Majakka on merkitty erikseen sr-2 merkinnällä: ”Suojeltava kohde.
Valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä majakkarakennus, jonka ulkoasua ei
saa muuttaa.” Luotsi-aseman alue on rajattu sr-1 merkinnällä: ”Suojeltu kohde. Valtion rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia.
Rakennuksien korjaamisessa on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”

Ote Marjaniemen osayleiskaavasta 2004 (Hailuodon kunta)

Marjaniemessä ei ole asemakaavaa, vaan Hailuodon kunta on käynnistänyt Marjaniemeä
koskevan asemakaavoituksen joulukuussa 2007.
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3. SUOMEN LUOTSILAITOKSEN ALKUVAIHEET JA OULUN LUOTSIPIIRIN PERUSTAMINEN
Suomalaisen luotsauslaitoksen syntyminen juontaa juurensa Ruotsin vallan ajalle. Suomi
erotettiin omaksi luotsipiirikseen vuonna 1756. Vuodesta 1799 eteenpäin Suomi muodosti
suuramiraaliviraston itäisen luotsipiirin, joka taas oli jaettu Loviisan, Helsingin, Turun ja
Flisöbergin (Ahvenanmaan) luotsipäällysmiesten piireihin. Pohjanmaalla ei vielä tuohon
aikaan toiminut valtiollista luotsausjärjestelmää, vaan toiminnasta pitivät huolta kaupungit
ja niiden porvarit.

Ote Gustaf Blintin merikortista Pohjanlahdelta vuodelta 1829. (Oulun maakunta-arkisto, OMA)

Vuonna 1849 Suomen luotsi- ja majakkalaitos järjestettiin uudelleen ja samalla hallintoa
kehitettiin myös Pohjanmaalla. Suomen merialueet jaettiin Viipurin, Helsingin (ent. Loviisan), Tammisaaren, Turun, Ahvenanmaan, Vaasan ja Oulun luotsipiireihin. Oulun piirin
konttori perustettiin aluksi Kokkolaan, mistä se siirrettiin sittemmin Ouluun. Konttoreiden
johtamisesta vastasivat luotsipäällysmiehet ja heidän alaisuudessaan toimivat luotsiasemista vastaavat luotsivanhimmat. Luotsi- ja majakkalaitoksen luonne säilyi sotilaallisena.
Vuonna 1912 virasto siirrettiin Venäjän meriministeriön alaisuuteen ja laitoksen henkilöstöä pyrittiin jatkossa venäläistämään. Vuoden 1917 vallankumous keskeytti venäläistämistoimet. Samana vuonna luotsi- ja majakkalaitos siirrettiin samaan yhteyteen merenkulkuviraston kanssa. Niiden keskusvirastoksi perustettiin Merenkulkuhallitus, jonka luotsiasioista
ja majakoista vastasi jatkossa luotsi- ja majakkaosasto.
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4.

RAKENNUSTOIMINTA LUOTSI- JA MAJAKKALAITOKSESSA

Luotsi- ja majakkalaitoksen rakennustoimintaa valvoi vuodesta 1811 valtion intendentinkonttori, jonka nimi muutettiin vuonna 1865 yleisten rakennusten ylihallitukseksi ja vuonna
1936 rakennushallitukseksi. Rakennushallitus lakkautettiin vuonna 1995. Kiinteistöomaisuus siirtyi Valtion kiinteistölaitokselle, josta tuli liikelaitos neljä vuotta myöhemmin. Kiinteistölaitoksen nimi muuttui Senaatti-kiinteistöiksi vuonna 2001.
Intendenttikonttori seuraajineen ja lääninarkkitehteineen suunnitteli suurimman osan kaikista julkisista rakennuksista. Erikoistehtävissä ylihallituksen arkkitehdit toimivat läheisessä
yhteistyössä kulloisenkin alan omien johtohenkilöiden kanssa. Edistääkseen toimintaansa
liittyvän rakennuskannan teknistä tietämystä luotsi- ja majakkalaitos teki 1800-luvun puolivälissä aloitteen intendenttikonttorille jonkun nuoren arkkitehdin lähettämisestä opintomatkalle ulkomaille. Ehdotuksen seurauksena intendenttikonttori lähetti vuonna 1859 nuoren
arkkitehdin Axel Hampus Dalströmin (1829–1882) Skandinaviaan tutustumaan mm. majakkarakentamiseen.
Luotsi- ja majakkalaitos anoi itselleen omaa arkkitehtia ensimmäisen kerran jo vuonna
1862, ja uudestaan vuonna 1879, mutta ajatus ei saanut kannatusta. Rakennusalan ja
teknisten asiantuntijoiden puute vaivasi luotsi- ja majakkalaitosta koko 1800-luvun ajan.
Majakkalaitteiden sekä henkilökunnan asumusten hoito ja kunto riippuivat täysin siitä millaisia henkilöitä onnistuttiin etäisille asemapaikoille palkkaamaan.
Majakkakoneistojen käyttöönottoa ja huoltoa varten saatiin palkattua mekaanikko majakkakoneistojen ylitarkastajaksi vuonna 1860. Oman rakennusalan asiantuntijansa luotsi- ja
majakkalaitos sai vasta vuonna 1897, jolloin laitokselle palkattiin rakennusmestari valvoman vaatimattomimpien rakennusten rakentamista ja kunnostamista. Tätä ennen (1871)
oli määrätty yleisten rakennusten ylihallituksen kolmas arkkitehti erikoistumaan ”toistaiseksi” majakka-arkkitehdiksi. Kyseinen arkkitehti kuitenkin menehtyi jo vuoden kuluttua.
Vasta 1900-luvun alussa vakinaistettiin luotsiylihallituksen majakkakoneistoista vastanneelle insinöörille kaksi apulaisinsinööriä. 1800-luvun lopulta aina merenkulkuhallituksen
teknisen osaston ajalle asti insinööri ja merenkulkuneuvos Ernst Fredrik Andersin (1856–
1926) toimi merkittävimpänä alan teknisenä asiantuntijana. Vihdoin 1930-luvulla tekninen
asiatuntijakunta lisääntyi ja monipuolistui.

Arkkitehdit Dalström ja Lindqvist
Axel Dalströmistä tuli intendenttikonttorin oppilas vuonna 1848, apulaiskonduktööri vuonna
1855 ja hän päätyi lopulta yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööriksi vuonna 1870
(vt. vuodesta 1869). Dalströmin suunnittelemia olivat kaikki 1860-luvulla ja 1870-luvun
alussa rakennetut majakat. Hänen seuraajanaan ylitirehtöörinä oli toinen Marjaniemen
luotsi- ja majakka-asemaan liittyvä arkkitehti Ludvig Isak Lindqvist (1827–1894). Hän oli
intendenttikonttorissa oppilaana vuonna 1849, sittemmin siirtyi Ouluun lääninrakennuskonttorin virkaa toimittavaksi arkkitehdiksi ja vakinaistettiin vuonna 1861. Lindqvist toimi
Oulun lääninrakennuskonttorin esimiehenä vuodesta 1865 vuoteen 1868, jolloin siirtyi
yleisten rakennusten ylihallitukseen arkkitehdiksi ja toimi lopulta vuosina 1882–1887 ylitirehtöörinä.
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Arkkitehti Dalströmin suunnittelemiin rakennuksiin kuuluvat mm. Esplanadikappeli, Vanha
ylioppilastalo ja Kaartin maneesi Helsingissä. Kahden ensimmäisen on katsottu edustavan
uusrenessanssia, ja Kaartin maneesi uusklassismia ja romaanisia muotoaiheita. Muun
muassa Pohjanlahden 1870-luvun alussa rakennetut Hailuodon Marjaniemen, Kalajoen
Ulkokallan ja Porin Säpin tiilimajakat ovat Hampus Dalströmin suunnittelemia. Ludvig
Lindqvistin tunnetuimpia töitä ovat Sörnäisten keskusvankila ja uusrenessanssityylinen
ruotsalainen tyttökoulu Bulevardin varrella Helsingissä.

5.

MARJANIEMEN LUOTSI- JA MAJAKKA-ASEMAN TOIMINTA

Merenkulku on ollut kautta aikain merkittävä osa hailuotolaisten elämää ja yksi elinkeino
maatalouden ja kalastuksen rinnalla. Marjaniemen historiaan liittyy kiinteänä osana merenkulku; vanhat kalamökit ja satama toimivat vielä nykyäänkin kalastajien tukikohtana, ja
majakka sekä luotsiasema kuvaavat Marjaniemen keskeistä osaa meriliikenteessä. Vuonna 1760 Oulussa toimi neljä luotsia ja kaupungin satamaan johti kolme meriväylää. Yksi
näistä kulki Hailuodon pohjois- ja länsipuolitse. Hailuodon länsipuolisen väylän merkitys
kasvoi suurten alusten liikenteen kannalta Siikajoen reitin mataloiduttua. Tämän väylän
varrelle Oulun porvarit rakennuttivat puisen majakan 1770-luvulla. Laudoitettu tunnusmajakka rakennettiin Marjaniemen kärkeen. Marjaniemen ensimmäisiä purjehdusmerkkejä
olivat myös suuret puut ja kivet, kuten esimerkiksi Hannuksen rannalla ollut iso kivi ja Pajuperän suuret männyt.

Ote Pohjanlahden merikortista 1864. (OMA)
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Oulun porvarit sijoittivat Marjaniemen edustalle vuonna 1794 miehittämättömän, luotsikohtauspaikan merkiksi ankkuroidun porttiviitta-aluksen (portpricksfartyg), jonka nimeksi muodostui kansan keskuudessa Porttiprikka. Yksimastoinen alus oli Suomen ensimmäinen
majakkalaiva. Vuonna 1849, kun valtio otti valvontaansa Pohjanmaan luotsi- ja majakkatoiminnot, alus siirtyi kruunun omistukseen. Se korvattiin lopulta ankkuroidulla rautapoijulla
vuonna 1881.
Marjaniemen luotsiaseman rakentaminen aloitettiin 1849. Ränsistynyttä puumajakkaa
kunnostettiin vielä vuonna 1857, Krimin sodan jälkeen. 1860-luvulla tehtiin kuitenkin suunnitelma neljän valomajakan rakentamisesta Pohjanmaan majakkaverkkoon, mutta hanke
siirtyi kato- ja nälkävuosien vuoksi. Lopulta Pohjanmaan ensimmäinen valomajakka valmistui Marjaniemeen vuonna 1872, arkkitehti A. H. Dalströmin suunnittelemana.

Ote Pohjanlahden merikortista, 1800-luvun loppu. (OMA)
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Luotsiaseman työntekijät
Marjaniemen luotsiasemalla työskenteli luotsivanhin, vanhempia luotseja, nuorempia luotseja sekä luotsioppilaita. Laivojen luotsausaika kesti yleensä huhti-toukokuusta marras- tai
joulukuuhun. 1970-luvulta lähtien laivaliikennettä ryhdyttiin vartioimaan ympäri vuoden.
Vuoden 1866 ”Luusaus-Päiwäkirjan” mukaan luotsivanhimpana eli ”oldermanina” toimi
Johan Sipilä ja hänen lisäkseen Marjaniemen ”luusipaikalla” oli kahdeksan muuta luotsia.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 1886 luotseja oli päiväkirjan mukaan kymmenen, samoin vuonna 1896. Luotsivanhimman tehtäviin kuului mm. huolehtiminen kirjeenvaihdosta
luotsipiirin kanssa ja luotsiaseman vuosikertomuksen laatiminen. Yksi pitkäaikaisimmista
luotsivanhimmista oli Frans Oskar Kangas, joka mainitaan toimessaan ainakin jo vuonna
1915. Merenkulkuhallitus vahvisti nimityksen elokuussa 1918, ja eläkkeelle Kangas jäi
vuonna 1937.
Luotsien työ ei ollut vaaratonta ja joskus luotsit joutuivat hengenvaarallisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi vuonna 1916 syyskuun 13. päivänä, jolloin luotsit Joh. Sipilä, Joh. Herman
Sipilä ja Hemming Ariel Tausta pelastivat merestä kolme kalastajaa: ”oman henkensä alttiiksi panemalla ja vaivojaan säästämättä kovan itä että etelä tuulen vallitessa pelastivat
varmast kuolemasta”. Luotsivanhin Kangas ehdotti luotsipiirille, että pelastajat palkittaisiin.

Näkymä luotsiasemalle ja majakalle majakkapuolen asuinrakennukselta. (Krista Kuusela, KK/Aura)

1900-luvun alussa luotsivanhimman lisäksi Marjaniemen luotsiasemalla laivojen luotsauksesta huolehti viisi vanhempaa luotsia, kolme nuorempaa luotsia, neljä luotsioppilasta, joilla oli rajoitettu luotsausoikeus sekä lisäksi yksi luotsioppilas, jolla ei ollut luotsausoikeutta.
Vuoden 1919 vuosikertomuksessa ei käytetty enää nimityksiä vanhempi ja nuorempi luotsi, vaan luotsi ja apulaisluotsi. Luotseja oli kahdeksan, apulaisluotseja neljä ja luotsioppilai9

ta kolme. Vuonna 1923 toimia vähennettiin ja väkeä siirrettiin muille luotsiasemille, jolloin
Marjaniemen asemalle jäi seitsemän luotsia, kaksi apulaisluotsia ja kaksi luotsioppilasta.
Muutamina vuosina luotsin työtä harjoitteli myös ylimääräinen luotsioppilas. 1930-luvun
alkupuolelta 1950-luvun puoliväliin saakka luotsien määrä vaihteli viidestä kuuteen, apulaisluotseja oli yleensä kaksi, luotsioppilaita ja ylimääräisiä luotsioppilaita oli yksi kutakin.
Apulaisluotsi-nimitys jäi käytöstä vuonna 1955 ja luotseja laskettiin olevan yhteensä kahdeksan, luotsioppilaita yksi ja ylimääräisiä oppilaita yksi. Luotsien lukumäärä nousi 1960luvulle tultaessa yhdeksään, missä se suurin piirtein pysyi 1980-luvun alkupuolelle saakka.
Vuonna 1987 luotsien määrä oli alimmillaan seitsemän, mutta jo seuraavana vuonna luotseja oli yksitoista.

Näkymä vartiotuvan tähystysikkunasta merelle (KK/Aura)

Luotsiasemalle saatiin uusi toimi, kutterinhoitaja, vuonna 1958. Kutterinhoitajien määrä
nousi 1960-luvun alussa kolmeen ja loppupuolelle tultaessa neljään, 1970-luvun lopulla
viiteen ja seuraavina vuosikymmeninä kuuteen. Vuonna 1987 kutterinhoitajia oli poikkeuksellisesti seitsemän. Luotsioppilaita ei mainita enää vuoden 1962 jälkeen. Emäntä/siivooja
ilmestyi uutena työntekijänä luotsiasemalle 1970-luvun puolivälissä.
Työntekijöiden asema eroteltiin 1950-luvun lopulta lähtien luotsiasemittain. Marjaniemen
luotsiasemalla työskennelleistä henkilöistä laskettiin luotsaavia luotseja olleen vaihtelevasti
seitsemästä kymmeneen, kunnes vuonna 1988 määrä nousi kahteentoista. Yliperämiehiä
oli yleensä yksi tai kaksi, perämiehiä oli vaihtelevasti, enimmillään jopa yksitoista. Yhä
useamman työntekijän arvo oli 1970-luvulta lähtien merikapteeni ja monet kävivät erikoiskursseja ja saivat laivurin ammattinimen, koneenhuoltajan kirjan tai kuljetus/kuljettajakirjan.
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Majakan työntekijät
Marjaniemen majakalla työskenteli yksi majakkamestari, yksi vanhempi majakanvartija, yksi nuorempi majakanvartija sekä yksi johtoloiston hoitaja,
joka ei kuitenkaan työskennellyt vuosina 1942–
1945. Majakka muutettiin kaasukäyttöiseksi, automatisoitiin ja varustettiin AGA-valolaitteella vuonna
1950. Myös apuloisto muutettiin kaasukäyttöiseksi.
Kyseisenä vuonna majakalla työskentelivät ainoastaan vanhempi ja nuorempi majakanvartija sekä
johtoloiston hoitaja. Seuraavana vuonna ei majakkahenkilöstöä ollut lainkaan. Vuodesta 1960 vuoteen 1974 mainitaan yksi tai kaksi johtoloiston hoitajaa.

Vas. Majakkapuoli
Alh. Näkymä luotsiasemalta majakkapuolelle
(KK/Aura)

Majakka ja luotsiasema sähköistettiin vuonna 1962, jolloin tehtiin myös alustavat työt radiomajakkaa ja tutkaa varten. Seuraavan parin vuoden aikana luotsiasemalle saatiin tutka
ja radiomajakka. Luotsiasemalle vuonna 1973 hankittu hydrokopteri saavutti luotsien jakamattoman suosion. Luotsiasemien hallinnossa tapahtui muutoksia vuonna 1990, kun
organisaatiota uudistettiin muodostamalla Pohjanlahden merenkulkupiiri/Oulun aluetoimisto yhdistämällä Oulun luotsipiiri, Oulun merenkulkupiiri ja TVL:n vesitietoimialan Oulun
alueen toimistot.
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Perämeren tutkimusasema
Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasema aloitti toimintansa Marjaniemessä 1970-luvun
vaihteessa. Tutkimusasema on yliopiston biologian laitoksen kenttäasema ja sen päätarkoitus on laitoksen vesi- ja kasvikurssien järjestäminen. Lisäksi tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa kasvien ja eläinten talvehtimistutkimukset, kalakannan tutkiminen ja
kasviplanktonin tutkimus. Vuosittain tutkimusasemalla on vieraillut myös lukuisia ulkopuolisia ryhmiä erilaisilla kursseilla.

Tutkimusaseman esittelyä vartiotuvassa vuonna 2005 ja vesikurssi vuonna 2004
(Tommi Lepistö/Perämeren tutkimusasema, TL/PTA)

Rakennusten peruskorjaus aloitettiin heti vuonna 1970, aluksi asemalla oli 16 vuodepaikkaa, mutta majoituskapasiteetti kasvoi lopulta useisiin kymmeniin. Mittavin työ tehtiin vuosina 1986–87, jolloin tutkimusasemalle rakennettiin talonmiehen asunto ja laboratoriosaunarakennus sekä peruskorjattiin luotsitupa ruokala-laboratorioksi. Vielä vuonna 2004
kunnostettiin vartiotuvan, vanhan luotsituvan ja varaston ulkovuorilaudoituksia.

Tutkimusaseman talvista toimintaa 2004 (TL/PTA)
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6.

RAKENTAMISEN VAIHEET

Luotsaustoiminta alkoi siis Marjaniemessä Oulun kaupungin toimesta viimeistään 1700luvun loppupuolella, kun ensimmäinen ns. tunnusmajakka rakennettiin. Oletettavasti luotseilla oli jo tuolloin ainakin jokin asuinrakennus Marjaniemessä. Samaan aikaan kun luotsaustoiminta ja majakat siirtyivät valtion ohjaukseen 1800-luvun puolivälissä, ryhdyttiin
rakentamaan myös Marjaniemen luotsiasemaa ja majakkahenkilökunnan asuin- ja ulkorakennuksia.

P
Ote Johan Oldenburgin kartasta vuodelta 1850 (Kansallisarkisto, KA).

Rakennukset valmistuivat vuosien 1850–1872 aikana. Viimeisenä valmistui valomajakka
vuonna 1871 ja se käynnistettiin seuraavana vuonna. Tiilimajakan suunnitteli intendenttikonttorin / yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Axel Hampus Dahlström jo 1860luvun alkupuolella, mutta viimeisimmät majakan piirustukset on päivätty vuosina 1869–70.
Vanha lautarakenteinen tunnusmajakka muutettiin varastoksi, ja se purettiin vuonna 1949.
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P

Ote Hailuodon isojaon täydennyksen kartasta 26.9.1872 (Maanmittauslaitos, MML)

Pookit, luotsiasema ja majakkaväen rakennukset rakennettiin Hailuodon kirkonkylä Hanni
RNo 3 -nimisen tilan maille. Rakennuksille erotettiin oma tilansa 11.9.1870 ja se rekisteröitiin 26.9.1872 isojaon täydennyksessä. Maanmittauslaitoksen asiakirjojen mukaan alue
pakkolunastettiin, mutta sovitusta kauppahinnasta. Vuonna 1900 Luotsiylihallitus osti ilmeisesti vielä lisämaata Hannin tilasta.

Seuraavassa tarkastellaan alueen rakentumista 1850-luvulta 2000-luvulle. Havainnekarttojen numerot tarkoittavat tämän rakennushistoriallisen selvityksen kohteena olevia rakennuksia: 1) luotsien asuntola, luotsitupa, 2) vartiotupa ja luotsien asuntola, 3) luotsien asuinrakennus, vanha luotsitupa, 4) majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus, 5)
valtionsauna, 6) makasiini/varasto ja 7) halkovaja. Kartat ovat viitteellisiä, ei mittakaavassa. Tarkasteltavana ajanjaksona rakennetut uudet rakennukset on merkitty mustalla karttoihin. Alla olevassa kartassa on kuvattu nykytilanne, jota lähdetään rakentamaan vuosikymmenittäin.
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1850-luku
Johan Oldenburgin vuonna 1850 tekemässä kartassa Marjaniemeen on merkitty pooki eli
tunnusmajakka, toisen pookin perustukset, aumakattoinen luotsitupa, saunarakennus,
kolmas pienempi rakennus sekä satamarakenteita ja kalamajoja. Luotsituvan itäpuolelle
on merkitty myös perunamaa. Tie Hailuodon kirkolta pookille tulee kaakon suunnasta ja
kulkee luotsituvan ja saunan välistä.

Asiakirjojen mukaan Marjaniemeen rakennettiin luotsitupa ja vanha sauna juuri vuonna
1850. Raimo Puustisen vuonna 1971 luotsi Aatu Kaupin haastattelun pohjalta piirtämään
havainnepiirustukseen (ks. sivu 18) on vanhan luotsituvan (3) kohdalle merkitty vuosiluku
”1808”. Asiakirjoissakin rakennus on nimetty vanhaksi luotsituvaksi, joten on mahdollista,
että tämä rakennus on ollut luotsitupana ennen kruunun vuonna 1850 rakennuttamaa luotsitupaa. Vartiotuvan (2) paikalla on joko entinen sauna tai se rakennettiin vuoden 1850
tienoilla luotsituvaksi; toinen luotsitupa eli entinen luotsien asuntola (1) on valmistunut
vuonna 1857. Vuonna 1870 sekä rakennusta 2 että 3 nimettiin vanhoiksi luotsituviksi ja
rakennusta 1 uudeksi luotsituvaksi.
1860-luku
Vuonna 1869 majakan rakennusmestari pystytti Marjaniemeen itselleen asuinrakennuksen
(A) majakan rakennustöiden ajaksi. Luotsit ottivat rakennuksen sittemmin käyttöönsä ja
tekivät siitä saunan.
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1870-luku
Seuraavaksi rakennettiin majakkapuolen rakennukset. Dalström sai suunniteltavakseen
majakan lisäksi majakkahenkilökunnan asuin- ja ulkorakennukset. Piirustukset on päivätty
vuonna 1868, ja ne käsittävät aumakattoisen asuinrakennuksen sekä saunan (5), makasiinin (6) ja käymälän. Asuinrakennus (4) on merkitty jo vuoden 1870 karttaan, mutta nykyinen majakkahenkilökunnan asuinrakennus vastaa kuitenkin vuonna 1905 laadittuja piirustuksia. Ulkorakennukset sen sijaan ovat Dalströmin piirustusten mukaiset ja rakennettu
vuoden 1871 tienoilla. Majakkapuolen vajan (B) ovat rakentaneet majakkamiehet itse
(ajankohdasta ei ole tietoa).
1880- ja 1890-luvut
Asiakirjojen mukaan vuonna 1883 saunarakennuksena ollut vanha luotsitupa (2 tai 3)
muutettiin asuinrakennukseksi. Rakennuksen (3) koillispäätyyn on merkitty vuosiluku
1884, joten rakennusta jatkettiin ilmeisesti silloin. Vuonna 1890 pystytettiin lipputanko, ja
vuonna 1891 rakennettiin kaivo majakkapuolelle.
1900-luku
Vuonna 1903 rakennettiin majakan henkilökunnalle uusi halkovaja (7). Seuraavana vuonna entinen sauna, vartiotupa (2), uudistettiin perusteellisesti. Rakennukseen rakennettiin
toinen kerros ja ullakolle ”tähystystorni”. Alakertaan tehtiin luotsien keittiö ja yläkertaan tuli
luotsioppilaiden asuinhuone. Vuonna 1906 luotsipuolelle rakennettiin uusi käymälä. Majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus (4), on rakennettu tässä vaiheessa
Majakka- ja luotsilaitoksen insinöörikonttorin vuonna 1905 laatimien piirustusten mukaan.
Mahdollisesti 1900-luvun vaihteessa tai jo sitä ennenkin majakkapuolen asuinrakennuksen
kaakkoispuolelle oli majakkahenkilökunta rakentanut pari navetta-varastorakennusta (C,
D), joissa pidettiin mm. lehmiä.

1910-luku
Luotsitupaa (1) jatkettiin kaakkoispäästä vuonna 1912. Samana vuonna vanha luotsitupa/sauna (3) muutettiin luotsien varastorakennukseksi, jossa oli ruokamakasiini ja halkoliiteri.
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”Marjaniemen luotsitupa”. Samuli Paulaharju 1912. (Museovirasto/Kuva-arkisto, MV/K-A)

1920-luku
Vuosikymmenen puolivälissä luotsipiirin johto kummasteli vartiotuvan (2) vieressä olevaa
luotsien omistamaa saunarakennusta, entistä majakan rakennusmestarin asuntorakennusta, ja ilmeisesti määräsi sen purettavaksi. Luotsit saivat luvan pystyttää saunan (A) uudelleen hieman kauemmaksi vartiotuvasta. Vuonna 1927 Marjaniemen venesataman välittömään läheisyyteen rakennettiin pärekattoinen paattihuone eli venesuoja. Ilmeisesti venehuone rakennettiin lähelle niemen kärkeä, samoille paikoille majakan länsipuolelle, missä
edelleen on luotsien käytössä oleva vaja.
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1930-luku
Luotsiaseman lipputanko uusittiin kokonaan vuonna 1932. Alun perin tanko oli maalattu
punamultatervalla, valkoinen siitä tuli 1930-luvun lopulla. Tie Hailuodon kirkolta majakalle
kulki edelleen majakkahenkilökunnan asuinrakennuksen (4) pohjoispään ohi ja luotsitupien
(1-2) välistä. Luotsi Taustan itselleen rakentama mökki (E) purettiin vuonna 1936 (rakentamisajankohta ei ole tiedossa). Vuonna 1938 rakennettiin uusi talouskaivo betonirenkailla
ja veden nostolaitteella. Seuraavana vuonna rakennettiin luotsiasemalle uusi peltikattoinen
varastosuoja (paikka ei ole tiedossa).

Hailuodon Marjaniemen luotsi- ja majakka-asema 1930-luvulla.
Piirtänyt Raimo Puustinen 1971 luotsi Aatu Kaupin (s. 9.4.1914) kertoman/muistelun pohjalta. (MV/K-A).

18

1940- ja 1950-luvut
Luotsituvan (1) päätyyn rakennettiin kellarin sisäänkäynti vuonna 1940.
Marjaniemen majakka automatisoitiin vuonna 1950 ja majakkahenkilökunnan tarve väheni.
Majakkaväen asuinrakennus oli tämän jälkeen jonkin aikaa luotsihenkilökunnan käytössä.
Mahdollisesti näihin aikoihin purettiin majakkahenkilökunnan rakentamat navettavarastorakennukset. Muutamilla luotseilla oli saunan lisäksi muitakin omia rakennelmia.
Ainakin vartiotuvan koillispuolelle saunan (A) viereen oli jossain vaiheessa rakennettu rankorakenteinen vaja-verstasrakennus.

1960-luku
Uusi kaksikerroksinen luotsiasema (F) valmistui vuonna 1962. Uuden luotsiaseman rakentamisen yhteydessä majakka sähköistettiin. Uuden luotsiaseman rakentamisen ja majakan
automatisoinnin jälkeen vanhat asuin- ja talousrakennukset siirtyivät Merenkulkuhallitukselta Rakennushallituksen hallintaan ja Oulun yliopiston käyttöön; ensimmäiset kaksi rakennusta vuonna 1969. Alueen vanhoista rakennuksista laadittiin mittauspiirustukset samoihin aikoihin.

Kaksi entistä luotsien asuintaloa, majakka ja luotsiasema. Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)
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1980-luku
Suurimmat miljöö- ja käyttötarkoituksen muutokset rakennukset kokivat 1980-luvun vaihteessa, jolloin luotsitupa (1) peruskorjattiin ruokala-laboratorioksi ja vartiotupa (2) laboratorio-majoitusrakennukseksi ja vanha luotsitupa (3) savusauna-takkahuoneeksi. Majakkahenkilökunnan asuinrakennukseen (4) tehtiin majoitustilat ja talonmiehen asunto. Pihapiiriin lisättiin tilapäinen viipaleasunto (I).

Uusi luotsiasema (F) peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 1987 ja samoihin aikoihin valmistui sen viereen autokatos/varastorakennus (G). Majakkapuolen pihapiiriin rakennettiin
1986–87 talonmiehen asuinrakennus (K) ja uusi laboratorio-saunarakennus (J). Samoihin
aikoihin vanhojen rakennusten sisätiloja muutettiin. Luotsien sauna vajarakennelmineen
purettiin ilmeisesti tässä yhteydessä.

Rakennustyöt 1980-luvun lopulla. (PTA)
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2000-luku
Uusi tutkamasto (T) on rakennettu majakan (M) viereen; näiden länsipuolella on helikopterikenttä (H). Vanhan luotsiaseman (1-3) ja majakkapuolen (4-7) rakennukset sekä luotsiasema vuodelta 1962 ovat siirtyneet Hailuodon kunnan omistukseen. Luotsiasema (F) on
muutettu hotelliksi ja sen kylkeen on rakennettu Luototalo (L). Luotsit toimivat vanhan luotsiaseman itäpuolelle vuonna 2005 rakennetusta luotsirakennuksessa käsin.

21

7.

RAKENNUSKOHTAINEN TARKASTELU

1. Luotsien asuntola, luotsitupa
Entisen luotsien asuntolan, luotsituvan on suunnitellut indententtikonttorin Oulun lääninrakennustoimiston arkkitehti Ludvig Lindqvist, ja piirustukset on päivätty 23.9.1856. Rakennus valmistui seuraavana vuonna. Rakennuksessa oli alun perin ns. yksinäistupa-mallia:
yksi iso huone, eteinen ja sen takana pieni kamari. Sisäänkäynnin edessä oli lapekattoinen
avokuisti. Hirsisessä pitkänurkkaisessa rakennuksessa oli lohkokivinen perustus, ja ikkunanvuori- ja räystäslaudoissa sekä kattotuolien päissä koristeaiheita. Luoteispäätyyn räystään harjalle oli piirretty viiritanko ja ristikkolaudoitus. Rakennusta on jatkettu vuonna 1912
lisäämällä kaakkoispäätyyn alkuperäisen rungon levyinen huone, keittiö.

Luotsituvat. Keskellä iso luotsitupa. Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)

Luotsitupa toimi luotsien asuntona luotsauskauden aikana. Rakennuksessa olivat luotsinvanhimman ja vanhempien luotsien asunnot ja sitä on nimitetty isoksi luotsituvaksi ja isopirtiksi. Luotsinvanhimmalla oli käytössään rakennuksen kaakkoispäädyn iso keittiö ja pieni kamari.
Viime vuosisadan alkupuolella luotsituvan kookas uuni purettiin ja sen tilalle rakennettiin
kaksi peltikuorista lämmitysuunia. Tuvan luoteispään alle rakennettiin kellari, johon oli alun
perin kulku oleskeluhuoneen lattiassa olleen aukon kautta. Vuonna 1940 lohkokivistä tehtyyn kellariin rakennettiin kulkukäytävä rakennuksen päästä. Käytävän seinät, lattia ja portaat ovat säästöbetonia, ja sen jatkoksi rakennuksen päähän on tehty puusta eteinen, joka
on uudistettu ilmeisesti uuden ulkovuorilaudoituksen asentamisen yhteydessä.
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Luotsitupa remontissa vuonna 1987. (PTA)

Suorakaiteen muotoisen rakennuksen nykyhahmo on 1980-luvulta, jolloin rakennukseen
tehtiin mittava peruskorjaus ja se muutettiin Perämeren tutkimusaseman ruokalalaboratoriorakennukseksi. Sisäpuolisia töitä tehtiin jo 1970-luvun lopulla, otettiin mm. koko
yläkerta majoituskäyttöön.
Rakennuksen uusitut ikkunat ovat kömpelöt ja koillissivulle rakennetun uuden lapekattoisen eteisen kylkeen on tehty portaat ja luiska, jossa on massiivinen alaspäin levenevä
umpikaide. Punaiseksi maalatun vaakalaudoituksen tehosteena ovat valkoiset listat. Harjakatto on katettu mustalla saumapellillä ja ilmastointihormin päällä on kaareva pelti. Alakerrassa, entisessä vanhimpien luotsien tuvassa on ruokailu/seminaarihuone, toisessa
päässä ovat suurtalouskeittiö sekä sosiaalitilat. Yläkertaan on rakennettu neljä majoitushuonetta ja vessat.

Iso luotsitupa (KK/Aura)
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Luotsituvan (isopirtti) piirustukset vuodelta 1856 (KA).
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2. Vartiotupa
Entisen luotsioppilaiden asuinrakennuksen ja vartiotuvan ensimmäiseksi
rakennusvaiheeksi on mainittu vuosi
1850, jolloin rakennettiin sauna. Sauna muutettiin asuinrakennukseksi
vuonna 1883. Luotsiylihallituksen insinööri Andersin on taas kirjannut vartiotuvasta seuraavaa: ”kaksikerroksinen
asuinrakennus
asvalttihuopakatolla
rakennettu samana vuonna (1904)
kuin Tuppuransaaren luotsivahti Viipurissa”.
Nykyisen vartiotuvan hirsikehä on yhtenäinen ja hirret on numeroitu toisen
kerroksen katonrajaan asti, joten vaikuttaisi siis siltä, että rakennus vain
tehtiin saunan paikalle, ei saunasta.
Hirsikehä on myös varsin kookas saunaksi. Hirsirunkoisen kaksikerroksisen
rakennuksessa on molemmissa kerroksissa yksi iso huone ja kaakkoispäässä porrashuone. Alakerrassa oli luotsien yhteinen keittiö ja yläkerrassa luotsioppilaiden asuinhuone.
Ullakkokerroksessa on ”tähystystorni”, josta vahtivuorossa olevat luotsit pitivät silmällä meriväylää. Rakennusta on nimitetty myös luotsituvaksi, luusituvaksi, ja köökiksi.
Kapearunkoinen rakennus on tornimainen. Punaiseksi maalatun vaakalaudoituksen tehosteena ovat valkoiset nurkkalaudat. T-ikkunat ovat kurinalaisesti samassa linjassa molemmissa kerroksissa. Rakennuksen lounaissivulla on seinään tuettu harjakatos, jonka tukipalkit ovat kauniisti veistetty, sekä keltamullan väriset paripeiliovet. ”Tähystyskojun” kapeat
ikkunat ovat katonlappeen suuntaisesti ja niiden suojana on katon kanssa samassa kulmassa oleva harjakatto. Rakennuksen katteena on musta kolmiorimahuopa, ja piippu on
punatiilinen.

Vartiotuvan mittauspiirustuksia vuodelta 1970 (Hailuodon kunta).
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Raahen edustalla Iso-Kraaselin saarella oleva vartiotupa on hyvin paljon samantyyppinen
kaksikerroksinen rakennus kuin Marjaniemen vartiotupa. Rakennusten ullakoilla on täysin
samanlaiset tähystystornit/ikkunat.
Perämeren tutkimusaseman toimesta rakennuksen alakertaan rakennettiin 1980-luvulla
laboratoriotilat ja ylempään kerrokseen majoitustiloja kiinteine kerrossänkyineen. Porrashuoneeseen rakennettiin vessa. Vuonna 2004 rakennuksen ulkovuorilaudoitus uusittiin
entisen mallin mukaiseksi.

Merkintöjä hirsissä. (TL/PTA)

Vartiotupa työn alla vuonna 2004. (TL/PTA)
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3. Vanha luotsitupa
Rakennus on ilmeisesti
sama rakennus, joka on
merkitty luotsituvaksi Johan Oldenburgin vuonna
1850 laatimassa Marjaniemen kartassa. Raimo
Puustisen
piirroksessa
(ks. sivu 16) rakennuksen
hirsiosan kohdalle on
merkitty vuosiluku 1808,
ja
julkisivulaudoituksen
uusimisen
yhteydessä
ranko/lankkurakenteisesta
osasta paljastui vuosiluku
1894.
(KK/Aura)

Rakennus on siis todennäköisesti rakennettu kahdessa osassa, ensin hirsikehä, ja 1890luvulla lankkurunkoinen koillispääty. Rakennus on perustettu vankoille lohkokiville. Rakennus muutettiin varastorakennukseksi viimeistään vuoden 1912 tienoilla. Hirsirunkoisesta
osasta tuli suola/ruokavarasto eli makasiini, ja rakennuksen toinen pääty muutettiin puuliiteriksi. Sittemmin eteläseinustalle rakennettiin jatketun katonlappeen alle liitereitä ja muita
varastohuoneita.

Vanhan luotsituvan mittauspiirustuksia vuodelta 1970 (Hailuodon kunta).
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Vanha luotsitupa riisuttuna vuonna 2004 (TL/PTA) Huom. vuosiluku seinässä.

Rakennuksen hirsiosaan tehtiin takkatupa, ja rankorakenteiseen osaan sisustettiin savusauna pukuhuoneineen joko 1970-luvun alussa tai 1980-luvulla. Takaseinustan liiterit on
purettu ilmeisesti samoihin aikoihin. Takkatuvan puolella hirret ovat nokeentuneet ja pohjoisnurkassa on jälkiä vanhasta kalkitusta muurinpaikasta. Hirsikehän koillispäässä on entinen oviaukko. Hirsiset päätyseinät ulottuvat katonharjaan asti. Ulkoasultaan rakennus on
raskaan oloinen. Vuonna 2004 rakennuksen ulkovuorilaudoitus on uusittu. Laudoitus on
jotenkin pullistanut rakennusta, ja ikkuna- ja oviaukot ovat matalalla.

Vas. Vanha luotsitupa vuonna 2004
Alh. Koillispäädyn lankkuseinää
(TL/PTA)
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4. Majakkamestarin

ja

majakanvartijoiden

asuinrakennus
Majakkapuolen asuinrakennus on eräissä lähteissä oletettu A.H. Dalströmin suunnittelemaksi kuten majakkapuolen ulkorakennuksetkin. Dalström laatikin piirustukset asuinrakennusta varten, mutta niissä olevassa empirehenkisessä rakennuksessa oli aumakatto ja
selkeästi erilainen pohja kuin olemassa olevassa rakennuksessa. Nykyinen rakennus vastaa sen sijaan täysin Luotsi- ja majakkalaitoksen insinöörin Ernst Andersinin allekirjoittamaa
piirustusta, joka on päivätty vuonna 1905 Helsingissä.
Dalströmin piirustukset majakkapuolen
asuinrakennusta varten 1868 (KA).

Luotsi- ja majakkalaitoksen ns. Andersinin asiakirjoissa on mainittu, että majakkahenkilökunnalle rakennettiin vuonna 1872 asuinrakennus, jonka koko oli 19x8,91 metriä. Mitat
vastaavat täysin vuonna 1905 päivättyjä piirustuksia, mutta eivät ole kaukana Dalströmin
suunnitelmastakaan, jossa mittana ovat kyynärät. Vuonna 1903 majakkapuolen asuinrakennukseen tehtiin huomattava remontti tai se uudistettiin perusteellisesti. Edelleen on
mainittu, että vuonna 1906 uusi asuinrakennus otettiin käyttöön.
Lohkokiville perustetussa hirsirakennuksessa on kaksi harjakattoista kuistia länsisivulla ja
kolmas pohjoispäässä. Vaakalaudoitetussa rakennuksessa on T-ikkunat yhdellä poikkipienalla ja hillittyjä klassisia tyylipiirteitä. Rakennus on maalattu punavalkoiseksi ja katteena
on musta kolmiorimahuopa.

(KK/Aura)

Rakennuksessa oli alun perin kolme huoneistoa: Majakkamestarin kahden huoneen ja
keittiön asunto rakennuksen eteläpäässä, pihanpuolella ja koillisnurkassa kahden majakanvartijan keittiön ja yhden huoneen kokoiset asunnot. Pihanpuolella oli lisäksi yhteinen
leivintupa, jossa koko luotsi- ja majakka-asema väki sai käydä leipomassa. Asuinhuoneissa oli pyöreät kaakeliuunit ja keittiöissä hella paistinuuneineen. Hellan lisäksi majakkamestarin keittiössä oli leivinuuni. Leivinhuoneessa oli sitten kookkaampi leivinuuni. Kaikkien
kolmen keittiön alla oli tiilestä muuratut kellarit.
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Majakkapuolen asuinrakennuksen piirustukset vuodelta 1905 (Merenkulkulaitos, MKL).
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Kun majakka automatisoitiin vuonna 1950, majakkapuolelle muuttivat asumaan luotsit perheineen. Luotsitkin muuttivat rakennuksesta sen jälkeen, kun vuonna 1962 valmistui uusi
kaksikerroksinen luotsiasema majakan juurelle. Tutkimusaseman myötä talon pohjoispäähän tuli ensin talonmiehen asunto ja eteläpäätyyn tehtiin majoitustiloja. Sittemmin talonmiehen asuntoon tuli toimisto ja muita yleisiä tiloja. Myös entiselle ullakolle rakennettiin
kaksi majoitushuonetta.

Majakanvartijoiden halkovaja ja asuinrakennus, Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)

Rakennuksen huonejärjestys on lähes alkuperäinen: on rakennettu yksi uusi väliseinä, ja
puhkaistu muutama uusi oviaukko ja yksi suljettu. Eteläpäätyyn on rakennettu kaksi sisävessaa 1980-luvun lopulla; talonmiehen asunnon kuistille oli rakennettu vessa jo aiemmin.
Pihanpuolella on lisäksi yksi ikkuna enemmän kuin piirustuksissa.

Majakkapuolen pihapiiriä. (KK/Aura)
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5. Valtionsauna
Kookas hirsirunkoinen saunarakennus on A. H. Dalströmin suunnittelema, ja kuuluu
21.2.1868 päivättyihin piirustuksiin yhdessä varaston ja käymälän kanssa. Korkealle lohkokiviselle perustukselle pystytetyssä rakennuksessa oli alun perin kaksi samankokoista
huonetta: pukuhuone ja sauna. Saunan puolella oli kookas muurattu kiuas ja pukeutumishuoneessa ilmeisesti takkauuni. Rakennusta käytettiin myös pesutupana. Sauna oli majakkapuolen väen: majakkamestarin ja majakanvartioiden sekä heidän perheidensä käytössä.
Vuonna 1942 saunaosa jaettiin rankorakenteisella ja eristetyllä väliseinällä kahteen osaan,
joista isompi on varsinainen sauna ja toinen pukeutumishuone. Tuolloin saunaan tehtiin
uusi peltiuuni. Saunatiloja uudistettiin jälleen 1980-luvun vaihteessa Perämeren tutkimusaseman käyttöön ja 1980 luvun lopulla rakennuksesta tehtiin verstas.

Majakanvartijoiden kaivo ja sauna. Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)

Punaiseksi maalatun saunarakennuksen julkisivuissa on klassistisia tyylipiirteitä: mm.
symmetrisesti
sijoitetut
ikkunat ja niiden valkoiset
profiloidut vuorilaudoitukset. Sisäänkäyntipäätyyn
jälkeenpäin lisätty katos
on toteutettu mittasuhteiltaan hieman kookkaana,
mutta
kokonaisuuteen
sopivana. Katos on rakennettu ennen 1960luvun loppua, ja siinä oli
alun perin pulpettikatto.
Nykyisin
kompaktissa
rakennuksessa on satulakatto ja musta kolmiorimahuopakate.
Valtionsauna 2008 (KK/Aura)
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Majakkapuolen ulkorakennusten piirustukset vuodelta 1856 (KA).
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6. Makasiini/varasto
Kookas hirsirunkoinen varastorakennus on A.H. Dalströmin suunnittelema, ja kuuluu
21.2.1868 päivättyihin majakkapuolen piirustuksiin yhdessä saunan ja käymälän kanssa
(ks. sivu 33). Samantyyppisiä ulkorakennuksia on muillakin majakkapaikkakunnilla. Vuoden 1871 tienolla rakennetussa, aitaksi leveärunkoisessa, rakennuksessa oli neljä varastohuonetta: kaksi isompaa ja kaksi pienempää huonetta. Kookkaammista huoneista toinen
oli majakan tarvikkeita varten, ja toinen majakkamestarille. Pienemmät varastohuoneet oli
varattu kahden majakanvartijan käyttöön. Rakennusta on kutsuttu makasiiniksi.

Majakanvartijoiden varastorakennus. Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)

Rakennuksessa on sisäänvedetty sisäänkäyntitila, jonka aukon yläreunan hirsiin on veistetty kaareva koristekuvio.
Muiden luotsi- ja majakkalaitoksen rakennuttamien rakennusten tapaan makasiinissa on kookkaista lohko- ja
luonnonkivistä ladottu kivijalka. Rakennus on ollut alun
perin laudoittamaton. Hirsiseinä on vielä näkyvillä katoksessa, jossa ovat myös
vinoon laudoitetut alkuperäiset ovet. Sisäpuolelta ootratuissa ovissa on taotut saranat ja vanhat puukoppalukot.
Rakennuksen
katolle
on
asennettu puinen ilmanvaihtotorvi vuonna 1945.
Varasto riisuttuna vuonna 2004 (TL/PTA)
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Makasiini oli pääasiassa varastokäytössä, mutta rakennuksessa on myös joskus nukuttu
kesäisin. Rakennus on muutettu Perämeren tutkimusaseman majoitusrakennukseksi
1980-luvun vaihteessa. Lattiat on uusittu lakatuiksi mäntylautalattioiksi, ja ilmeisesti eristettä on lisätty sekä ylä- että alapohjaan. Huoneisiin on rakennettu kiinteät kerrossängyt.

Makasiini/varastorakennus työn alla 2004 (TL/PTA)

Rakennuksen vesikate on uusittu 2000-luvun vaihteessa ja ulkovuorilaudoitus 2004. Entinen sisäänkäyntiluiska on muutettu leveäksi portaaksi. Sopusuhtaisen rakennuksen vaakalaudoitus on maalattu punaiseksi valkoisin listoin. Melko umpinaisia seiniä rikkovat vain
pienet 2-ruutuiset vaakaikkunat pitkillä julkisivuilla. Satulakatto on katettu mustalla kolmiorimahuovalla ja ovet ovat keltaiset.

Makasiini/varasto 2008 (KK/Aura)
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7. Halkovaja

Halkovaja 2008 (KK/Aura)

Rankorakenteisesta halkovajasta ei löytynyt alkuperäispiirustuksia. Asiakirjojen mukaan
majakkapuolelle rakennettiin uusi puuliiteri vuonna 1903. Sopusuhtaisessa rakennuksessa
on pystyrimalaudoitus ja musta kolmiorimahuopakatto. Punamullalla maalattu rakennus on
rakennettu jykevälle lohkokiviselle perustukselle, ja jaettu väliseinillä neljään erikokoiseen
varasto-osaan.
Viimeistään 1980-luvun vaihteessa rakennuksen pohjoissivun toiseen varastohuoneeseen
sisustettiin kaksi ulkokäymälää tutkimusaseman tarpeisiin, muut tilat ovat edelleen varastoina. Vessoihin on lisätty kaksi ovea entisen yhden tilalle sekä pienet vaakasuuntaiset 2ruutuiset ikkunat; muuten rakennus on ikkunaton. Vuorilaudoitusta rytmittävät päätykolmioita jakava vaakalista ja ovien valkoiset kehyslistat.

Halkoliiterin mittauspiirustuksia 1968 (Hailuodon kunta)
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8.

MARJANIEMEN LUOTSI- JA MAJAKKA-ASEMAN SÄILYNEISYYS

Luotsi- ja majakka-aseman lähiympäristö on muuttunut huomattavasti. Perämeren maankohoamisen seurauksena rantaviiva on paennut yhä kauemmaksi rakennuksista. Avarat
rantahietikot ovat muuttuneet heinikoiksi ja heinikot matalaa mäntyä kasvavaksi metsäksi.
Puusto aseman ympärillä on vahvistunut huomattavasti viimeisen sadan vuoden aikana
(vrt. kuva sivulla 17). Vielä 1800-luvun alkupuolella Marjaniemen kärjen etelärannalla sijainnut kalasatama kalamajoineen on hävinnyt kokonaan ja uusi historiallinen kalastajakylä
on rakentunut 1800-luvun puolivälistä alkaen majakan länsipuolelle keskelle kapeaa niemenkärkeä. Samalla satama on siirtynyt niemen pohjoispuolelle.
Lähiympäristöön on rakennettu erityisesti 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla runsaasti
uusia vapaa-ajanasuntoja sekä kalastusta ja matkailua palvelevia rakennuksia. Uusi tienlinjaus asvaltoituine parkkipaikkoineen on vedetty luotsi- ja majakka-aseman pohjoispuolitse. Kalasatama on saanut asvalttipinnan, uudet aallonmurtajat ja pengerrykset. Kaukomaisemassa hallitsevimmiksi ovat nousseet vuosina 1993–95 Marjaniemen kärkeen rakennetut kolme tuulivoimalaa. Lisäksi aivan majakan viereen on rakennettu sitä huomattavasti korkeampi rautainen tutkamasto.
Vertaamalla oheisia karttoja
vuosilta 1956 ja 1980 voi havaita lähiympäristön muutoksen,
erityisesti ympärille tullut uusi
rakennuskanta ja tiestö.

Ote vuoden 1980 peruskartasta
(lupa nro 53/MML/08)

Ote vuoden 1956 peruskartasta.
(MML)
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Parhaimmillaan Marjaniemen luotsi- ja majakka-asemalla oli lähes parikymmentä eri rakennusta. Jäljellä näistä on noin puolet mukaan lukien majakka ja vuonna 1962 rakennettu
luotsiasema. Poissa ovat käymälät, navetta-varastorakennukset, luotsien sauna sekä majakan öljysäiliöt. Alla olevassa kartassa on merkitty ääriviivoin kaikki puretut rakennukset.
Olemassa olevat rakennukset ovat mustia ja majakka on punainen.

Luotsi- ja majakka-aseman pihapiiri on muuttunut myös uusien rakennusten rakentamisen
myötä. 1960-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen valkoinen luotsiasema poikkesi
vanhoista, perinteiseen rakentamistapaan
rakennetuista puurakennuksista. Perämeren
tutkimusaseman käyttöön 1980-luvulla rakennetut uudisrakennukset sen sijaan sopivat
mittasuhteiltaan melko hyvin vanhoihin rakennuksiin, mutta sijoittelullaan ahdistavat majakkapuolen asuinrakennusta (4) ja halkovajaa
(7).
Majakka
Erikseen on mainittava, että Marjaniemen
vuonna 1872 valmistunut majakka on parhaiten säilynyt 1800-luvun majakoista. Useisiin
majakoihin tehtiin 1900-luvun alkupuolella
vahvistuksena noin 10–20 cm:n betoninen
ulkokuori. Marjaniemen tiilimajakkaan sitä ei
ole tehty. Valkoisen majakan asemaa Marjaniemen kiintopisteenä latistavat sen viereen
1962 rakennettu luotsiasema laajennusosineen sekä majakkaa huomattavasti korkeampi ja valkoiseksi maalattu rautainen tutkamasto.
(KK/Aura)
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Puretut rakennukset
Alkuperäisistä intendenttikonttorin / yleisten rakennusten ylihallituksen tasolla
suunnitelluista rakennuksista on purettu
ainoastaan käymälät (ks. piirustus sivulla
33). Myöhemmin valtion rakennuttamat ja
nyt puretut rakennukset ovat olleet majakkaan ja luotsaukseen liittyviä vaatimattomia varastosuojia.
Muut puretut rakennukset ovat luotsien tai
majakkahenkilökunnan itse pystyttämiä
vaatimattomia talous- ym. rakennuksia.
Majakanvartijoiden navetta- ja vajarakennukset olivat todennäköisesti samanlaisia
hirsi- ja rankorakenteisia maalaamattomia
pystylaudoitettuja tai hirsipintaisia rakennuksia kuten luotsien saunarakennus. (ks.
kuva alla)

Majakanvartijoiden käymälä.
Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)

Luotsien entinen sauna ja vajoja. Sirkku Pitkänen (Dölle) 1971. (MV/K-A)
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Rakennusten säilyneisyys
Koska tähän selvitystyöhön ei kuulunut rakenteiden avaamista ja yksityiskohtaisten analyysien tekemistä, on tämä säilyneisyysarvio tehty näkyvissä olevien seikkojen ja käytettävissä olleen arkistomateriaalin perusteella. Säilyneisyyttä arvioitaessa on kiinnitetty huomiota rakennuksen arkkitehtonisiin, historiallisiin ja ympäristöllisiin arvoihin. Historiallisina
arvoina on tarkasteltu pääasiassa rakennusosien säilyneisyyttä.
Marjaniemen rakennuksia on korjattu useaan otteeseen vuosien saatossa. On maalattu,
pahvitettu, tervattu, tilkitty, muurattu jne. Rakennuksia on siis huolellisesti ylläpidetty. Suurimmat muutokset ovat viimeisen kahden-kolmenkymmenen vuoden ajalta. Perusrakenteet
ovat säilyneet: kivijalat, hirsirungot ja ilmeisesti suurin osa ala-, välipohja- ja yläpohjarakenteista. Vaikka rakennukset ovat pääasiassa säilyttäneet ulkoisen olemuksensa, ovat
uudet pintamateriaalit korvanneet vanhat.
Luotsien entisten asuinrakennusten ja vartiotuvan sekä majakkapuolen varaston ulkolaudoitukset ja katteet on uusittu 2000-luvun alussa. Vaikka laudoitus on ilmeisesti tehty
entisen mallin mukaiseksi, näyttävät ikkunoiden ja ovien vuorilaudoitukset kolhoilta suorilta
sahalaudoilta, ja nurkkapilasterit on tehty pystysuuntaan asetetuista ponttilaudoista. Myös
suurin osa sisäpinnoista on uusittu, seinien Enso-pahvit ja tapetoinnit poistettu tai jätetty
uusien levytysten alle; tulisijat purettu majakkapuolen kaakeliuuneja lukuun ottamatta.
Joissakin asuinhuoneissa olleet vanhat korkkimatotkin on poistettu muutosten yhteydessä.
Luotsiaseman rakennusten väritys on myös muutettu. Ilmeisesti lähes koko 1900-luvun
luotsipuolen rakennukset (1-3) ja käymälä oli maalattu vaaleankeltaisiksi ja majakkapuolen
rakennukset (4-7) punaisiksi.

Näkymä majakan suunnalta (KK/Aura)
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1 Luotsituvan, luotsien asuntolan, vanhoista pintamateriaaleista on näkyvillä enää kivijalka, kellarin kiviseinät
ja sen säästöbetonista valettu käytävä sekä pieni pätkä
sisäkaton helmiponttipaneelia nykyisessä emännän
huoneessa. tilajako on myös rikottu: entinen luotsinvanhimman keittiö ja pieni makuuhuone on muutettu
suurtalouskeittiöksi purkamalla hirsistä väliseinää ja
rakentamalla uutta. Eteistilaa on laajennettu pihanpuolelle, uusi portaikko on rakennettu yläkertaan. Kaikki
ikkunat on uusittu. Asvalttihuovan tilalle on asennettu
saumapeltikatto ränneineen.

Ylh. sokkeli
Ylh. oik: kellari
Oik. uusi portaikko ja eteistila
Alh. Ruokalahuone
(KK/Aura)
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2 Vartiotupa on säilynyt hieman paremmin: Vanhat
sisään-ulosaukeavat T-ikkunat on säilytetty, samoin
helmiponttipaneelikatot sekä osa profiloiduista kattoja ovien kehyslistoista. Ulkopuolella ovat näkyvillä
lohkokivinen sokkeli, koristeellinen sisäänkäyntikatos ja paripeiliovet. Rakennuksen vanha, tiilestä
muurattu piippu ja palomuuri sekä katolla oleva tähystysikkuna ja hirsirunko ovat säilyneet. Kaksikerroksisessa eteistilassa ovat jäljellä vanhat kuluneet
puuportaat käsijuoksuineen sekä toisessa kerroksessa leveä lattialaudoitus ja peiliovi majoitushuoneeseen, seinänä on maalattu hirsipinta. Huoneissa
alun perin pinkopahvitetut seinät on paljastettu käsittelemättömälle hirsipinnalle. Ullakolla ovat näkyvillä
vanhat rakenteet ja materiaalit.

Ylh. Portaikko
Vas. 2.krs majoitustila
Alh. Sisäänkäyntikatos
(KK/Aura)
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3 Vanha luotsitupa, nykyinen sauna-kokousrakennus
on kokenut suurimmat käyttötarkoituksen muutokset.
Rakennus on todennäköisesti Marjaniemen ensimmäinen luotsien asuinrakennus, joka muutettiin ilmeisesti
1800-luvun loppupuolella tai 1912 ruokamakasiiniksi ja
liiteriksi. Viimeistään 1980-luvun vaiheessa entiseen
lautarakenteiseen eteiseen sisustettiin savusauna ja
pukuhuoneineen. Rakennuksen vanhasta hirsirunkoisesta tuvasta tehtiin takkahuone.
Vanhoista materiaaleista ovat jäljellä kivijalka, hirsikehä
kannatinhirsineen ja osittain myös savusaunaksi muutetun entisen lautarakenteisen liiterin rakenteet. Hirsikehä
on sisäpuolelta savun tummentama ja sen pohjoisnurkassa on näkyvissä seinähirsiin painunut pirtinuunin
kalkittu hahmo.

Ylh. Kaakkoisseinusta
Vas. Takkatupa
Alh. Hirsikehä ullakolla
(KK/Aura)
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4

Majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus on päällisin puolin säilyttänyt alkuperäisen
olemuksensa, vaikka pintamateriaaleja on uusittu.
Vanhat sisään-ulosaukeavat T-ikkunat välipienoineen
on säilytetty, samoin kolme satulakattoista kuistia,
ulko-ovet on uusittu. Rakennuksen parhaiten säilyneet osat ovatkin kuistit, joissa on jäljellä vanhat 4ruutuiset ikkunat sekä kamanaikkunat, seinä-, kattoja lattialaudoitukset sekä sisäänrakennetut portaat.
Onpa kahdessa kuistissa jäljellä nurkkaan rakennettu
laudoitettu komerokin. Vanhat savupiiput on pellitetty.
Tilajako on säilynyt lähellä alkuperäistä, lukuun ottamatta paria uutta ja suljettua oviaukkoja sekä yhden
uuden kevyen väliseinän ja kolmen vessan rakentamista. Sisäpuolella on säilytetty vanhat helmiponttipaneelikatot profiloituine listoineen sekä pyöreät kaakeliuunit, joista ainoastaan yksi on käyttökiellossa;
leivinuunit ja hellat on purettu. Kaikki muut sisäpinnat
on uusittu. Kaakeliuunejakin on uusittu ja korjattu ainakin kahdesti 1900-luvulla. Kaksi kolmesta tiilestä
muuratusta kellarista keittiöiden alla on säilytetty, samoin ullakolle johtavat kapeat portaat. Ullakolle on
rakennettu kaksi majoitushuonetta, jotka on verhoiltu
kauttaaltaan mäntypaneelilla, ja pohjoispäähän on
asennettu uusia välikaton kannattimia.

Ylh. Eteläisin kuisti sisältä
Vas. Kaakeliuuni
Alh. Ikkunat ja kuisti
(KK/Aura)
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5 Valtionsauna on niin ikään säilynyt päällisin puolin hyvin. Suurin muutos rakennuksen tehtiin jo
1940-luvulla, kun iso saunahuone jaettiin väliseinällä kahtia, samalla purettiin alkuperäinen uuni.
Rakennuksen vanhoista materiaaleista on näkyvissä lohkokivistä tehty kivijalka, tiilinen savupiippu ja
risti-ikkunat, joissa on klassististyyliset vuorilaudat
sekä itäpäädyn 4-ruutuinen pikkuikkuna. Sisällä on
säilynyt saunaan johtanut peiliovi. Avokuisti on lisätty 1960-luvun loppuun mennessä ja ulko-ovi on
uusittu vaneripeilioveksi.

Ylin. Ikkuna
Ylh. Savupiippu
Vas. ylh. Sisäovi
Vas. Perustuksia
(KK/Aura)
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6 Makasiini/varasto on säilynyt alkuperäisessä
asussaan ja osittain myös käyttötarkoituksessaan
uuden ulkovuorilaudoituksen alla. Alkuperäiset
ovet ootrauksineen ovat säilyneet samoin sisäpuolen paljaat piilutut hirsiseinät. Myös pienet
ikkunat ovat säilyneet alkuperäispiirustusten mukaisina. Aittahuoneiden katto- ja lattialaudoitukset
on uusittu. Lattiat on tehty vanhan päälle.

Ylh. vas. Sisäänkäyntikatos
Ylh. Ootrattu ovi
Vas. Kivijalka
Alh. vas. Aittahuone
Alh. Ikkunat
(KK/Aura)
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7 Halkovaja on parhaiten säilynyt vanhassa asussaan: peiterimalaudoitus, hakattu kivijalka sekä
noppakoristeiset ovien kehyslaudat. Ovet sen sijaan
on vaihdettu vaneripeilioviksi ja toinen pohjoisen
puolen varastohuoneista on muutettu ulkovessoiksi,
jolloin sinne on lisätty kaksi ovea ja ikkunat. Niiden
koristelaudoitukset on kuitenkin toteutettu vanhan
mallin mukaisesti.

Ylh. Käymälän ovi
Ylh. vas. Ikkuna
Vas. Halkoliiteri
Alh. Pohjoissivua
(KK/Aura)
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YHTEENVETO
Tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä tarkasteltiin seitsemää rakennusta, jotka sijaitsevat Hailuodon Marjaniemessä vanhan luotsiaseman ja majakkahenkilökunnan asuinrakennusten muodostamassa kokonaisuudessa: 1) luotsien asuntola, luotsitupa, 2) vartiotupa ja
luotsien asuntola, 3) luotsien asuinrakennus, vanha luotsitupa, 4) majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus, 5) valtionsauna, 6) makasiini/varasto ja 7) halkovaja. Pääasiallisena tutkimuskohteena oli rakennusten ja alueen rakentuminen ja nykytila sekä niiden suhde toisiinsa.
Vanhan luotsiaseman (1-3) ja majakkapuolen (4-7) rakennukset sekä luotsiasema vuodelta
1962 ja majakka ovat siirtyneet Hailuodon kunnan omistukseen vuosina 2005–07. Uusi luotsiasema on muutettu hotelliksi ja sen kylkeen on rakennettu Luototalo metsähallituksen luontonäyttelyineen. Luotsit toimivat vanhan luotsiaseman itäpuolelle vastikään rakennetusta
luotsirakennuksessa käsin.
Alueen tärkeimmät rakennusvaiheet olivat 1850-luku, 1870-luku, 1900-luvun alku sekä 1980luku. Nykyisistä jäljellä olevista rakennuksista vanhin, vanha luotsitupa, on rakennettu 1800luvun alussa ja seuraavat 1850-luvulla, jolloin luotsaus- ja majakka toiminta siirtyi valtion ohjaukseen. Tähän vaiheeseen kuuluivat sauna ja luotsitupa. Ainakin 1857 rakennettu luotsitupa suunniteltiin Oulun lääninrakennustoimistossa.
Seuraavaksi rakennettiin majakkapuolen rakennukset. Yleisten rakennusten ylihallituksen
arkkitehti Axel Hampus Dalström sai suunniteltavakseen majakan lisäksi majakkahenkilökunnan asuin- ja ulkorakennukset, ja ne valmistuivat vuonna 1871. Nykyinen majakkahenkilökunnan asuinrakennus ei kuitenkaan vastaa Dalströmin suunnitelmaa, vaan majakka- ja luotsilaitoksen insinöörikonttorin vuonna 1905 laatimia piirustuksia.
Viime vuosisadan alussa vanhan saunan paikalle rakennettiin kaksikerroksinen vartiotupa
ullakkoineen ja ”tähystystorneineen”. Varsinaista luotsitupaa jatkettiin kaakkoispäästä vuonna
1912. Viimeistään samana vuonna entinen vanha luotsitupa muutettiin varastorakennukseksi.
Valtion omistamien ja rakennuttamien rakennusten lisäksi alueella oli luotsien ja majakkahenkilökunnan omia rakennelmia: ainakin luotsien sauna ja majakkaväen navetta- ja varastorakennukset.
Marjaniemen majakka automatisoitiin vuonna 1950, jolloin majakkahenkilökunnan tarve väheni. Uusi kaksikerroksinen luotsiasema valmistui vuonna 1962. Uuden luotsiaseman rakentamisen ja majakan automatisoinnin jälkeen vanhat asuin- ja talousrakennukset siirtyivät Merenkulkuhallitukselta Rakennushallituksen hallintaan ja Oulun yliopiston käyttöön Perämeren
tutkimusasemaksi; ensimmäiset kaksi rakennusta vuonna 1969. Suurimmat miljöö- ja käyttötarkoituksen muutokset rakennukset kokivat 1980-luvulla, kun vanhoja rakennuksia remontoitiin ruokala- laboratorio- ja majoituskäyttöön, samalla majakkapuolen pihapiiriin rakennettiin
talonmiehen asuinrakennus ja uusi laboratorio-saunarakennus.
Tutkittujen rakennusten perusrakenteet ovat säilyneet: kivijalat, hirsirungot ja ilmeisesti suurin
osa ala-, välipohja- ja yläpohjarakenteista. Vaikka rakennukset ovat pääasiassa säilyttäneet
ulkoisen olemuksensa, ovat uudet pintamateriaalit korvanneet vanhat. Suurin osa sisäpinnoista on uusittu, seinien Enso-pahvit ja tapetoinnit poistettu tai jätetty uusien levytysten alle.
ja tulisijat on purettu majakkapuolen kaakeliuuneja lukuun ottamatta. Vanhat ikkunat ovat
säilyneet lukuun ottamatta luotsitupaa.
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Rakennuksista parhaiten säilyneitä ovat vartiotupa (2), halkovaja (7), varasto/makasiini (6) ja
sauna (5). Näihinkin rakennuksiin on tehty joitakin selviä muutoksia ja niistä näkyvimpänä
ulkovuorilaudoitusten uusiminen. Majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus (4)
on menettänyt edellä mainittuja enemmän alkuperäisiä rakennusosia: mm. sisäpintoja ja ovia
on uusittu. Vanhan luotsituvan (3) perusrunko on säilynyt, vaikka sen historiassa on käyttötarkoituksen muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet sen säilyneisyyteen. Suurimmat muutokset
on tehty luotsitupaan (1), johon on mahdutettu monia toimintoja. Lähes kaikki sen pinnat on
uusittu ja huonejärjestystä on muutettu.
Kaikista muutoksista huolimatta Marjaniemen luotsi- ja majakka-aseman kokonaisuus on
edelleen valtakunnallisesti arvokas. Rakennukset liittyvät sekä historiallisesti että maisemallisesti itse majakkaan ja vuoden 1962 luotsiasemaan sekä Marjaniemen kalastajakylään. Kerroksellinen ja monipuolinen rakennuskanta sekä vaikuttava luonnonympäristö tuovat lisämerkityksen kokonaisuuteen.

Marjaniemen luotsituvat majakasta kuvattuna. Kustaa Vilkuna 1930. (MV/K-A)
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ARVOTUS

Liite 1

Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus
Museoviraston ohjeiden lisäksi maassamme ei ole käytössä mitään yhtenäistä ja vakiintunutta kulttuurihistoriallisten kohteiden arvottamismenetelmää. Osuuskunta Aura on noudattanut
tässä selvityksessä mukaillen rakennusinventoinneissa käyttämiään arvottamismenetelmiä.
Arvotuksen suorittivat selvitystyön tekijät yhdessä Osuuskunta Auran rakennusperintövastaavan Maisa Lukkarin kanssa.
Kokonaisuutena Marjaniemen vanha luotsi- ja majakka-asema on valtakunnallisesti arvokas
edustava esimerkki majakka- ja luotsaustoiminnan historiasta. Vanhat asuin- ja ulkorakennukset yhdessä uuden luotsiaseman ja majakan kanssa muodostavat merenkulun historiaan
liittyvän havainnollisen ja kerroksellisen kokonaisuuden. Vanha luotsiasema on myös olennainen osa Hailuodon historiaa ja maisemaa.
Valtakunnallisesti arvokas tarkoittaa tässä seuraavaa: Maakunnan parhaiten säilyneet tyyppikohteet, valtakunnallisiin elinkeino-, sivistys-, hallinto-, kulttuuri-, uskonto-, liikenne- ja sotahistoriallisiin kehityskulkuihin liittyvät, hyvin säilyneet ja huomattavat kohteet, jotka on huomioitu valtakunnallisissa rakennusperinnön luetteloissa. Valtakunnalliset kohteet kuvastavat
koko Suomen historiaa.
Kaikki tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä tutkitut rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Niiden laatu on osoitettu käyttämällä jakoa rakennushistoriallisiin, historiallisiin ja maisemallisiin arvoihin.
Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollain tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittäväksi luokitellussa kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde
saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai ne
voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä
esim. koululaitoksen, yhdistysten ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan.
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Rakennuskohtainen arvotus
1 Luotsien asuntola, luotsitupa
Marjaniemen luotsitupa on rakennettu vuonna 1857, ja sen on suunnitellut L. Lindqvist Oulun
lääninrakennustoimistossa. Rakennusta on jatkettu kaakkoispäädystä vuonna 1912. Rakennuksen nykyinen asu on 1980-luvun lopulta. Hirsirunkoisen isopirtin säilytettäviä arvokkaita
rakennusosia kantavien rakenteiden lisäksi ovat kivijalka, kellarin kiviseinät ja sen säästöbetonista valettu käytävä sekä vielä jäljellä oleva pieni pätkä sisäkaton helmiponttipaneelia.
Olennaisimpia muutoksia, jotka ovat vähentäneet kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja, ovat
tilajaon muutokset, uudet kömpelöt ikkunat, rakenteineen uusittu vesikatto sekä uusi kuistirakennelma massiivisine alaspäin levenevine umpikaiteineen. Rakennus on historiallisesti ja
maisemallisesti arvokas osana vanhan luotsiaseman miljöötä.
2 Vartiotupa ja luotsien asuntola
Vartiotupa ja oppilaiden asuinrakennus on rakennettu vuonna 1904 vanhan saunan paikalle.
Tuolloin rakennus sai nykyisen persoonallisen ulkomuotonsa: rakennettiin toinen kerros sekä
ullakolla oleva ”tähystystorni”. Hirsirunkoisen vartiotuvan säilytettäviä arvokkaita rakennusosia kantavien rakenteiden lisäksi ovat: vanhat sisään-ulosaukeavat T-ikkunat, helmiponttipaneelikatot, vanhat profiloiduit kattojen-, ovien- ja ikkunoiden kehyslistat, lohkokivinen kivijalka, koristeellinen sisäänkäyntikatos ja paripeiliovet; punatiilinen piippu ja palomuuri sekä
ullakon katolla oleva tähystysikkuna siihen liittyvine rakenteineen, kaksikerroksisen eteistilan
vanhat kuluneet puuportaat käsijuoksuineen sekä toisessa kerroksessa leveä lattialaudoitus
ja peiliovi majoitushuoneeseen sekä kolmiorimahuopa katemateriaalina. Rakennus on historiallisesti ja maisemallisesti arvokas osana vanhan luotsiaseman miljöötä. Lisäksi rakennus
on rakennushistoriallisesti arvokas erikoisen ulkomuotonsa ja erityispiirteidensä vuoksi.

3 Luotsien asuinrakennus, vanha luotsitupa
Rakennuksen toinen pääty on ilmeisesti Marjaniemen vanhin rakennus, vanha luotsitupa,
joka on rakennettu mahdollisesti jo 1800-luvun alussa. Rakennukseen on lisätty lankkuseinäinen toinen huone vuonna 1884. Rakennus muutettiin varastorakennukseksi viimeistään
1900-luvun alussa. Rakennus on nykyisin savusaunana ja takkatupana. Kuuluu Marjaniemen
luotsiaseman vanhimpiin rakennuksiin. Hirsi- ja rankorakenteisen vanhan luotsituvan vanhoja
säilytettäviä materiaaleja ovat kivijalka, hirsikehä katon kannatinhirsineen ja entisen liiterin
rakenteet. Rakennus on historiallisesti ja maisemallisesti arvokas osana vanhan luotsiaseman miljöötä

4 Majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus
Majakkapuolen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1896 ja sen piirustukset on laatinut
Ernst Andersin vuonna 1905 Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen insinööritoimistossa
Helsingissä. Pitkänomainen lohkokiville perustettu hirsinen asuinrakennus, jossa on kolme
kuistia: kaksi harjakattoista kuistia länsisivulla ja kolmas pohjoispäässä. Vaakalaudoitetussa
rakennuksessa on T-ikkunat yhdellä poikkipienalla ja hillittyjä klassisia tyylipiirteitä. Rakennus
on maalattu punavalkoiseksi ja katteena on musta kolmiorimahuopa. Majakkapuolen asuinrakennuksessa on hillittyjä klassistisia tyylipiirteitä ja sen säilytettäviä arvokkaita rakennusosia kantavien rakenteiden lisäksi ovat vanhat sisään-ulosaukeavat T-ikkunat välipienoineen
ja kehyslautoineen, helmiponttipaneelikatot profiloituine listoineen, pyöreät kaakeliuunit, yksi
vanha peiliovi, kivijalka, kolme satulakattoista kuistia vanhoine 4-ruutuisine ja kamanaik55

kunoineen, seinä-, katto- ja lattialaudoituksineen ja sisäpuolelle rakennettuine portaineen.
Arvokkaita osia ovat myös keittiöiden alla olevat tiilestä muuratut kellarit ja rakennuksen huonejärjestys, sekä pellityksellä suojatut piiput. Rakennus on historiallisesti, maisemallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokas osana Marjaniemen vanhaa luotsiasemaa.

5 Valtionsauna
Hirsirunkoinen saunarakennus on valmistunut vuoden 1871 tienoilla. Rakennus on arkkitehti
A.H. Dalströmin suunnittelema, ja kuuluu 21.2.1868 päivättyihin piirustuksiin yhdessä varastorakennuksen ja käymälän kanssa. Punaiseksi maalatun saunarakennuksen säilytettäviä
arvokkaita rakennusosia ovat julkisivun klassistiset tyylipiirteet: mm. symmetrisesti sijoitetut
vanhat ikkunat ja niiden valkoiset profiloidut vuorilaudoitukset, lohkokivistä tehty kivijalka, tiilinen savupiippu ja risti-ikkunat, joissa on klassististyyliset vuorilaudat sekä itäpäädyn 4ruutuinen pikkuikkuna. Sisällä on säilynyt saunaan johtanut peiliovi. Rakennus on historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas osana Marjaniemen vanhaa luotsiasemaa.

6 Varasto/makasiini
Kookas hirsirunkoinen varastorakennus on valmistunut vuoden 1871 tienoilla. Rakennus on
arkkitehti A.H. Dalströmin suunnittelema, ja kuuluu 21.2.1868 päivättyihin piirustuksiin yhdessä saunan ja käymälän kanssa. Hirsirunkoisen rakennuksen arvokkaita säilytettäviä osia kantavien rakenteiden lisäksi ovat sisään vedetty sisäänkäynti katos ja aukon yläreunan hirsiin
veistetty kaareva koristekuvio, kookkaista lohko- ja luonnonkivistä ladottu kivijalka, vinoon
laudoitetut ja ootratut alkuperäiset ovet, pienet 2-ruutuiset vaakaikkunat, piilutut hirsiseinät,
uusien rakenteiden alla olevat lattiarakenteet sekä kolmiorimahuopa katemateriaalina. Rakennus on historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas osana Marjaniemen vanhaa luotsiasemaa.

7 Halkovaja
Halkovaja on luotsiaseman rakennuksista parhaiten vanhassa asussaan säilynyt. Sopusuhtainen rakennus on rakennettu vuonna 1903. Säilytettäviä arvokkaita rakennusosia kantavien
rakenteiden lisäksi ovat pystyrimalaudoitus punamultamaaleineen ja musta kolmiorimahuopakatto, kivijalka sekä ovien noppakoristeiset kehyslistat. Rakennus on historiallisesti,
rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas osana Marjaniemen vanhaa luotsiasemaa.
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I PIIRUSTUSLUETTELO

Liite 2

HAILUODON KUNTA
Kiinteistöyhtiö Senaatin Hailuodon kunnalle luovuttamat Marjaniemen luotsi- ja majakkaasemaa koskevat piirustukset
Sisältää entisen Marjaniemen luotsi- ja majakka-asemaa koskevia mittaus-, arkkitehti-, LVIym. piirustuksia. Mm.:
Oulun piirirakennustoimiston piirustuksia vuosilta 1970–1984.
Arkkitehtipiirustuksia: Arkkitehtitoimisto LST (Louekari – Saurama – Tervaoja) 1.9.1985;
Arkkitehtitoimisto Mattila ja Malmivirta 27.11.1987 sekä Mikkonen Arkkitehdit Oy
11.1.2002.
Sähköpiirustuksia: Insinööritoimisto Kurvinen 23.9.1985 ja Sähkö-Polar Oy 3.10.1986.

KANSALLISARKISTO (KA)
Rakennushallitus piirustukset II kokoelma
Marjaniemi, luotsiasema ja majakka 1869, 1870 (RakH II Ihb, 66/- -)
Marjaniemi, luotsiasema: asuin- ja sivurakennuksia 1850, 1856, 1868(RakH II Ihb. 65:/- -)
Rakennushallitus piirustukset III kokoelma
Hailuoto, Marjaniemen luotsiasema, luotsirakennus 1963 (Iaa. 2354:/- -)
Talousosaston registraattorikonttorin arkisto
Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
Plankarta öfver Marjaniemi + Projektritning till en dammbyggnad av träd, att uppföras wid
Marjaniemi Båk å Karlö. + Planritning till dammbyggnaden. 1854 (sto kd 40/389 1852)
1. Nivelinrings- och pligtningskarta öfver Marjaniemi lotsplats på Karlön. 2. Genomskärningar.
3. Detailleritning till stenkistor för hamnbygnaden. (sto kd 40/389 1852)

SUOMEN MERIMUSEON ARKISTO (SMA)
Piirustuskokoelma
Ritning till reparation och förändring af Marjaniemi båk å Carlö… (507. Hailuoto.
A92026:65)
Boningshus för fyrbet jeningen vid Marjaniemi fyr-båk. (507. Hailuoto. A92026:63)
Ångryffartyg för ”Marjaniemi”. (000. Hailuoto. A92026:2262)
Luotsivene Marjaniemeen. (507. Hailuoto. A92026:152)
Provisionelt känningsmärke på Marjaniemi udde. (507. Hailuoto. A92026:151)
Ritning till et remmare-märke att uppföras under Marjaniemi… (507. Hailuoto.
A92026:146)
Ehdotus johtoloistoksi Marjaniemeen. (507. Hailuoto. A92026:111)
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MERENKULKULAITOS (MKL)
Pohjanlahden merenkulkupiiri, Marjaniemeä koskevat vanhat piirrokset
PIIRUSTUS
Ritning till ett remmare-märke
på en Mrjaniemi udde af Karlölandet
Marianiemi Kasun...gsbåk
(sanan keskiosasta ei saa
selvää)
Luotsivene Marjaniemeen
Päärakennus A
Provisionelt kännings märke på
Marjaniemi udde
Sjömärke till Hyyppömäki på
Karlön
Ritning till en spirbåk att uppföras å Keskiniemi udde af Carlö
utanför

OTSIKKO

PIIR.ALANUMERO

J.M.
Ins.tsto Juola ja Rantakokko

Perustukset

(Marjaniemi)

J.Nordberg

A92026:145

25.7.1922
7.4.1986

27.3.1869

Uleåborg (Marjaniemi lotsplats)

A92026:62
A92026:152

A92026:147

(Maksaniemi spurkase)
(Saapaskari)

Sjömärke att uppföras på Mäntyniemi udde å Karlölandet
25 m3 Öljysäiliö

E.F. Thome

8.2.1901

MKH:n tekn.tsto E.Nummelin
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka

19.5.1986

A92026:101

A.H. Dahlström

29.2.1868

A92026:63

5.1935

A92026:111

Johan Oldenburg,

3.1853

A92026:65

Albin Stjerncreutz
Karl. R.Grönfors

10.7.1849
14.2.1908

A92026:66
A92026:91

J.Rantasuo
Tekn.tsto/PP

4.1963

A92026:148

15.6.1884

Projekt till en Dammbygnad för
Marjaniemi Lotsplats å Karlön

Leikkaukset A-A, B-B, C-C ja DD pohjatutkimuskartasta
Ritning till boningsbyggnad för
fyrbetjeningen

Lindqvist

1.11.1858

Tekn.tsto/Or-Aho
EW
Geobotnia Oy

28.11.1974
3.1961
30.9.1985

101

Geobotnia Oy

30.9.1985
21.8.1905

?
?
100

201

Öfverstyrelsen för lots och tyrinrättning

Vedeider till Marjaniemi fyrinrättning

203

Öfverstyrelsen för lots och fyrinrättning

21.8.1905

Uthus till fyrbatjeningen vid
Marjaniemifyrbåk
Lipputangon piirros
Pohjakerroksen katto
Pohjakerr. rakenteita
I kerroksen katto
Pohjakerroksen katto

204
205
207
208
209
210

AW
Tekn.tsto/AVS
EW
EW
EW
EW

29.2.1868
5.1932
3.1961
3.1961
3.1961
3.1961

Laattaraudoitus
Palkkeja
Palkkeja

A92026:146

Nummelin, Algot V.Stén, MH:n
tekn.tsto

Karta öfver lotshamnen vid
Marjaniemi fyr å Carlö jemte
projekt till ny vågbrytare

Pääpiirustus
Laattaraudoitus

A92026:150

A92026:149

Ehdotus johtoloistoksi Marjaniemeen
Ritning till reparation och förändring af Marjaniemi båk å
Carlö till stående lampfyr ute
west och w
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SMNO

A92026:151

Boningshus för fyrbet jenigen
vid Marjaniemi fyr-båk

Asetyleenivarasto
I Kerroksen katto
Pohjatutkimuskartta

PVM1

E.G.Thome

Ritning till ett seglationsmärke å
Santosenkari
(Marjaniemi lotsplats)
Ritning till ett remmare-märke
att uppföras under Marjaniemi
lotsplats
(Välimatala)
Ritning öfver Hannuksen-niemi
på Karlö vid Marjaniemi lotsplats
Linssipöydän piirros Hiidenniemen jotoloistoon Oulun luotsipiirissä
Ilmanvaihtolaitteet
Säätökaavio

Maksaniemi känningsbåk på
carlö utanför Uleåborg
Projekt till acetonanläggning

TEKIJA

Asemapiirustus
Asemapiirustus
Pohjakerros
I kerros
II Kerros

211
211
212
213
214

Rakennushallitus
FL
Rakennushallitus
Rakennushallitus
Rakennushallitus

15.3.1961
15.3.1961
15.3.1961
16.3.1961
16.3.1961

Pääty länteen

215

Rakennushallitus

10.10.1960

Pääty itään

216

Rakennushallitus

10.10.1960

Julkisivu pohjoiseen

217

Rakennushallitus

10.10.1960

Julkisivu etelään
Leikkaus
Perustukset
Pohjakerroksen katto
I Kerroksen katto
II Kerroksen katto
Asetyleenivarasto
Varasto
Tuulikaappi
Portaan rakenteita
Kattotuolit
II Kerroksen katto
II Kerroksen katto
Asemapiirros
Päärakennus A
Päärakennus A

Laattaraudoitus
Rakenteita
Hydrokopterivarasto
Valvontatilan kalustopiirustus
Leikkaus 4

218
220
226
227
228
230
232
238
239
241
242
243
244
245
245
246

Rakennushallitus
Rakennushallitus
EW
EW
EW
EW
Tekn.tsto/AA
Tekn.tsto/ICL
Sähkö-Luukkonen Oy
EW
EW
EW
EW
Tekn.tsto/CL
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

10.10.1960
16.1.1961
3.1961
3.1961
3.1961
3.1961
2.10.1975
11.2.1980
10.6.1980
3.1961
3.1961
3.1961
3.1961
31.3.1980
30.4.1986
30.4.1986

Perusparannus, laajennus

Julkisivut pohjoiseen ja länteen,
leikkaus A-A

247

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986

Öljyvarasto ja öljyntorjuntavarasto C

Pohjapiirros, leikkaus A-A ja B-B

248

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986

Pohjapiirrokset, 3.kerros ja ullakkokerros

249

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986

Perusparannus, laajennus
Öljysäiliö- ja öljyntorjuntavarasto C

Peruslaatan raudoitus
Pääpiirustus
Sähköpiirustus

250

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986

Perusparannus, laajennus
Tilapäismajoitusrakennus D
Autokatos B
Perusparannus, laajennus
Autokatos B

Pohjapiirris, leikkaus, julkisivut
Pohjapiirrokset, kellari- ja 1.
kerros
Pohjapiirros
Pohjapiirros, leikkaus
Julkisivut etelään ja itään
Pohjapiirros, leikkaus, julkisivut

251
252
253
254
255

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986

Luotsiaseman laajennus, VSS
luettelointipiirros
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Autokatos B
Autokatos B
Öljy- ja öljyntorjuntavarasto
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A

Asemapiirros,pohjapiirris,leikkaus
Leikkaus 1
Leikkaus 2
Leikkaus 3
Leikkaus 1
Runko
Leikkaukset 1, 2
Pohjapiirustus, ullakkokerros
Leikkaukset A-A, B-B
Pohjapiirustus, 1.kerros
Pohjapiirustus, kellarikerros
Pohjapiirustus, 2.kerros

256
257
258
259
260
260
261
262
263
264
265
266

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Arkkit.tsto Rönkönharju Oy

30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
9.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986
30.4.1986

Perusparannus laajennus A,
autokatos B, öljy- ja öljyntorjuntavarasto
Päärakennus A
Päärakennus A

Asemapiirros
Perustusleikkaukset
Kellarin katto, mittapiirustus

267
279
280

Arkkit.tsto Rönkönharju Oy
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko

30.4.1986
15.5.1986
7.4.1986

Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A

Varavoimakoneen perustus;
öljysäiliön suoja-allas
1.kerroksen katto, mittapiirustus
2.kerroksen katto, mittapiirustus

281
281
282

Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko

12.5.1986
8.4.1986
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Päärakennus
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Päärakennus A
Autokatos B
Autokatos
Öljyvarasto ja öljyntorjuntavarasto
Öljyvarasto ja öljyntorjuntavarasto

Väestönsuoja
Kellarin katto, raudoitus
1.kerroksen katto, raudoitus
2.kerroksen katto, raudoitus
Pääsisäänkäynnin portaat, raudoitus
Vesikatto
Perustukset, reikäpiirustus
Kellarin katto, reikäpiirustus
1.kerroksen katto, reikäpiirustus
2.kerroksen katto, reikäpiirustus
Antennimaston kiinnitys
Perustukset
Ristikko R 101

283
284
285
286

Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko

13.5.1986
14.5.1986
16.5.1986
16.5.1986

288
289
290
291
292
293
294
295
297

Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko
Ins.tsto Juola ja Rantakokko

16.5.1986
19.5.1986
18.8.1986
18.8.1986
18.6.1986
18.8.1986
5.1.1987
7.4.1986
22.4.1986

Perustukset

298

Ins.tsto Juola ja Rantakokko

8.4.1986

Runko

299

Ins.tsto Juola ja Rantakokko

8.4.1986

301

Luukkosen kone- ja sähköliike Oy

Putkistokaavio ja periaatepiirros
öljysäiliöiden sijoituksesta
Hailuoto, Marjaniemen luotsiasema

302

AL

12.3.1961

Lämpöjohdon kytkinkaavio,öljysäiliöt johtoineen

303

AL

12.3.1961

Hajoituskaivo, tilavuus 2,0m3
Vesijohdon pystykaavio
Lämpöjohdon pystykaavio
Pohjakerros
Pohjakerros
I Kerros
II Kerros
3 m3 Öljysäiliö
10 m3 Öljysäiliö
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
LVI-kojeluettelo
LVI-kojeluettelo
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Öljylaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Vesi-ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet

304
305
305
307
308
309
310
311
312
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
329
329

VK
AL
AL
Rakennushallitus
Rakennushallitus
Rakennushallitus
Rakennushallitus
Tekn.tsto/PP
Tekn.tsto/PP
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka

17.12.1960
12.3.1961
12.3.1961
12.3.1961
12.3.1961
12.3.1961
12.3.1961
4.1963
4.1963
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
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Keskuslämmityslaitos
Vesi-ja viemärijohdot
Lämpö- ja vesijohdot
Lämpö- ja vesijohdot

Huippuimurin asennusperiaate
Huippuimurin asennusperiaate
Tarkastuskaivo TK-1
Tarkastuskaivo TK-1
Kattilahuoneen lattiakaivo
Kattilahuoneen lattiakaivo
Sijaintipiirros
Sijaintipiirros
Lämmitysöljysäiliö 11,6m2
Lämmitysöljysäiliö 11,6 m3
Leikkaus A-A ja B-B, öljyvarasto
Leikkaus A-A ja B-B; öljyvarasto
Varavoimakoneen kytkentä
Varavoimakoneen kytkentä
Jäteöljyn kaatosuppilo
Jäteöljyn kaatosuppilo
1.kerros
Säätökaavio
Leikkaus A-A, B-B
Polttoöljysäiliö 15 m2
Polttoöljysäiliö

Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio
Jäteöljy- ja pilssivesisäiliö
Jäteöljy- ja pilssivesisäiliö
Leikkaus A-A, B-B
Kellarikerros
Kellarikerros

19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986

Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi-ja viemärilaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Vesi- ja viemärilaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Lämpöjohtolaitteet
Asemapiirros
Asemapiirros

2.kerros
2.kerros
Kellarikerros
Kellarikerros
1.kerros
Ullakkokerros
Ullakkokerros
2.kerros
2.kerros
1.kerros
1:kerros
1.kerros
1.kerros
Ullakkokerros
Ullakkokerros
Ullakkokerros
Ullakkokerros
2.kerros
2.kerros
Kellarikerros
Kellarikerros
Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio

330
330
331
331
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342

LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka
LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka

19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986
19.5.1986

Öljylaitteet
Marjaniemen luotsiasema
Marjaniemen luotsiasema,
Hailuoto
I kerros
Marjaniemen luotsiasema,
Hailuoto

Pilssivesiputken tyhjennyskaivo
Nousujohtokaavio

343
401

LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka

12.11.1986

Pohjakerros
Sähköpisteet

402
403

Rakennushallitus/JL
Rakennushallitus

16.1.1961
6.3.1961

II-kerros

404

Rakennushallitus/JL

16.1.1961

Marjaniemen luotsiasema,
huoltorakennukset

Venehallin sähköpisteet

405

Tekn.tsto/mh/bj

19.1.1983

Marjaniemen luotsiasema,
huoltorakennukset

Venehallin ryhmäkeskus RK

406

Tekn.tsto/mh/bj

19.1.1983

Marjaniemen luotsiasema,
huoltorakennukset

Laiturisyötön pääkeskuskaavio

407

Tekn.tsto/mh/bj

19.1.1983

Marjaniemen luotsisatama,huoltorakennukset

Venehalli, pohja, julkisivut ja
leikkaus

408

Tekn.tsto/KM

1.12.1982

Hydrokopteritalli
Marjaniemen luotsiasema

Sähköpiirustus

408
409

Sähkö-Luukkonen Oy
Sähkökojeisto Oy/AI

10.6.1986.
16.5.1983

Asemapiirros

410
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
411
4110
4111
4112
4113
413
414
415

Tekn.tsto/KM
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköliikkeiden Oy
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky

1.12.1982
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
16.5.1986
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
2.6.1987
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986

Marjaniemen luotsisatama,
huoltorakennukset
PK
JK 01
JK 02
JK 03
JK 11
JK 12
JK 21
JK 22
JK 31
JK/autokatos
Piirustusluettelo
JK/Ö
JK/majakka
JK 04
OK
Kellarikerros
Kellarikerros
1. kerros

Vahvavirtapohja
Heikkovirtapohja
Vahvavirtapohja
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1. kerros
2. kerros
2. kerros
Ullakkokerros
Autokatos, sähköpohja
Öljyvarasto ja öljyntorjuntavarasto C, sähköpohja
1. krs
2. krs
Nousujohtokaavio
Maadoituskaavio
Pääjakokeskus PJK
Jakokeskus JK 01
Jakokeskus JK 02
Jakokeskus JK 03
Jakokeskus JK 12
Jakokeskus JK 21
Jakokeskus JK 22
Jakokeskus JK 31
Jakokeskus JK/autokatos
Jakokeskus JK/öljyvarasto
Jakokeskus JK/majakka
Jakokeskus JK 04
Lvi-kojeluettelo
Lämpöjohtolaitteet
Ilmanvaihtolaitteet
Piirikaavio TK-1, PK-1 ja PK-2
Kojeluettelo
Puhelinjohtokaavio
Yhteisantennikaavio
Pikapuhelinjohtokaavio ja laiteluettelo
Turvavalaistuskaavio
Valaisintaulukko
Valaistuksen ym. ohjaustaulukko
Leikkaukset A-A ja B-B
LVI-hälytyspisteluettelo
Piirustusluettelo
Asemapiirros
Kellarikerros
Kellarikerros
1.kerros
1.kerros
2.kerros
2.kerros
Ullakkokerros
Autokatos
Öljyvarasto
Nousujohtokaavio
Maadoituskaavio
PJK
JK 01, pääkaavio
JK 02, pääkaavio
JK 03
JK 11
JK 12
JK 21
Jakokeskus JK 22
JK 31
JK/autokatos
JK/öljyvarasto
JK/majakka
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Heikkovirtapohja
Vahvavirtapohja
Heikkovirtapohja
Sähköpohja
Leikkaus

416
417
418
419
420

Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky

16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986

Leikkaus A-A ja B-B
Nykyiset asennukset
Nykyiset asennukset

421
422
423
424
425
426
427
428
429
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky

16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986

446
447
448

Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky

16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986

449
451
452
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköins.tsto Mauri Ketola Ky
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila

16.5.1986
16.5.1986
16.5.1986
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987

Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Pääkaavio
Kytkentäkaavio
Säätökaavio

Vahvavirtapohja
Heikkovirtapohja
Vahavavirtapohja
Heikkovirtapohja
Vahvavirtapohja
Heikkovirtapohja
Sähköpohja

Pääkaavio

JK 04, pääkaavio
Lvi-kojeluettelo
Lämpöjohtolaitteet
Säätökaavio
Piirikaavio TK-1, PK-1 ja PK-2
Kojeluettelo
Puhelinjohtokaavio
Yhteisantennikaavio
Puhelinjohtokaavio
Turvavalaistuskaavio
Valaisintaulukko
Ohjauskeskus
Leikkaukset
LVI-hälytyspisteluettelo
RM kytkinkotelo ja tarkkailuvastaanotin
30 KVA:n diesel-sähkö voimakone
Merkinantaja

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
498
499

Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila
Sähköasennus E.Mattila

22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987
22.6.1987

700

Tekn.tsto/MNy

7.10.1964

701
702

Tekn.tsto
Tekn.tsto/MNy

4.1963
9.11.1964

II MUITA PAINAMATTOMIA LÄHTEITÄ
KANSALLISARKISTO (KA)
Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto
Luotsi- ja majakkalaitoksen toimintavuodet 1812–1917. Seuraaja merenkulkuhallitus.
Sisältää mm. henkilökuntaa koskevia luetteloita, katselmuksia, kirjeitä, tiliasiakirjoja, luotsilaitosta koskevia maakirjoja sekä luotsilaitoksen organisaatiota koskevia asiakirjoja.
Merenkulkuhallituksen I–III arkistot
Perustettu 1917, edeltäjä luotsi- ja majakkalaitos.
Luotsi- ja majakkaosaston valvontaan kuuluivat merikartastolaitos, merenmittaus, kulkuväylät, luotsiasemien perustaminen tai lakkauttaminen ja tarkastuslaivojen käyttäminen.
Teknillinen osasto käsitteli mm. majakoiden ja muiden rakennusten piirustusten ja kustannusarvioiden laatimista, niiden korjauksia ja uudelleenrakentamista koskevia asioita.
II arkisto sisältää mm. majakkamestari Frans Korpelan muistelmia entisiltä merimatkoilta
ja muistiinpanoja majakkamestarin toimesta Marjaniemen majakalla 1948 (Hg:3).

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO (OMA)
Marjaniemen luotsiaseman I (Hailuoto) arkisto (sisältyy Oulun luotsipiirin arkistoon)
Luotsaus- ja säähavaintopäiväkirjat 1944–1978
Majakkojen ja luotsiasemien tarkastuspäiväkirjat 1878–1926
Marjaniemen luotsiaseman inventaarioluettelo 1896
Marjaniemen majakka-aseman ohjesääntö 1873
Kirjetoisteet 1919–1924
Saapuneet kirjeet 1918–1925
Oulun luotsipiirin päälliköiltä saapuneet kirjeet ja kortit 1909–1917
Tilitositteet 1915–1927
Luotsimaksujen kantolistat 1918–1925
Vanhemman luotsin Fredrik Wilhelm Sipilän lääkärintodistus 1884
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Marjaniemen luotsiaseman II (Hailuoto) arkisto (sisältyy Oulun luotsipiirin arkistoon)
Saapuneet kirjeet ja tiedonannot 1900–1907
F. O. Kankaan arkisto
Oulun luotsipiirin päälliköiltä saapuneet kirjeet ja tiedonannot 1909–1917
Oulun luotsipiirin arkisto (1849–1989)
sis. mm. majakkojen ja luotsiasemien tarkastuspäiväkirjat,
majakkojen tulituspäiväkirjat,
luotsaus- ja säähavaintopäiväkirjat
laivapäiväkirjat
merimerkki- ja väyläluettelot,
inventaarioluettelot
luotsipäälliköiden kokouspäiväkirjat
kirjetoisteet
kustannus- ja menoarviot,
luotsiasemien vuosikertomukset
raportit eri luotsiasemilta
tilikirjat
maakirjat
merimerkkien piirustukset
Oulun luotsipiirin luotsit ry:n arkisto (sisältyy F.O. Kankaan arkistoon)
Yleiskokousten pöytäkirjat liitteineen 1909–1931
Yhdistyksen tilitositteet 1921–1930
Oulujoen nimismiespiirin arkisto
Luettelo Oulun laivaväylän ja Marjaniemen välisistä reimareista 1849
Oulun tie- ja vesirakennuspiirin II arkisto
Hailuodon ja Marjaniemen venesatamien rakentamisen kassakirja 1907–1909
Iijoen uittoyhdistyksen arkisto
Merikartta Marjaniemi-Oulu-Röyttä
Kartta- ja piirustuskokoelma
Painettu merikartta Perämereltä Marjaniemestä Ohtakariin

OULUN YLIOPISTO
Perämeren tutkimusaseman arkisto, Marjaniemi Hailuoto
Valokuvia 1980-luvulta vuoteen 2008
Lyhyitä (vuosi)kertomuksia tutkimusaseman toiminnasta joiltakin vuosilta
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III AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA
Finlandssvenska tekniker: det fjärde bandet. Henry M. Ericsson, et al. Helsingfors : Tekniska
föreningen i Finland, 2003.
Manninen 1995

Manninen, Maarit. ”Axel Hampus Dahlström ja Suomessa 1860- ja 1870luvuilla rakennetut majakat.” Suomen museo 1995. Helsinki.

Uino 1978

Uino, Ari. Suomen majakkaverkon hahmottuminen 1800-luvun alkupuolella. Helsinki.

Uino 1979

Uino, Ari. ”Engelin johtaman intendentinkonttorin majakkasuunnitelmat.”
Suomen museo 1979. Helsinki.
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