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Terwa Towerin sijoittuminen



Terwa Tower -
konsepti

• 80 metriä korkea, 22 maanpäällistä kerrosta 
• Kaupunkikuvan kannalta merkittävä 

rakennus kautta koko Oulun historian, tuo 
kaupunkiin urbaania sykettä

• Terwa Tower on monimuotoinen 
hybridirakennus, johon tulee kokoustilaa, 
toimistotilaa, hotelli, CitySuites-huoneistoja, 
näköalaravintola sekä spa-tiloja



Terwa 
Tower -
konsepti

• 1. kerros (aula, salit, spa, keittiö) 2 700 m2

• 2-3. kerros Toimisto 4 800 m2

• 4-13. kerros Hotelli 8 500 m2

• 14-21. kerros CitySuites 6 600 m2

• 22. kerros Tarbar 820 m2

Yhteensä 23 500 m2



Aula, kokous, spa, keittiö (1. krs 2 700 m2)

• Terwa Toweriin 
rakennetaan kokouskeskus, 
josta löytyy kokoustilat ja 
luentosali. 
Kokouskeskuksen tiloista 
on upeat näkymät suistoon.

• Erityistä huomiota 
kokouskeskuksen 
suunnittelussa kiinnitetään 
tilojen muunneltavuuteen 
ja yhdistettävyyteen

• Coworking-työtilat tukevat 
tehokasta ajankäyttöä, 
yhteisöllisyyttä ja ovat 
joustavia 



Toimisto (2.- 3. krs 4 800 m2) 

• Terwa Toweriin suunnitellaan 
nykyaikaisiin tarpeisiin 
vastaavaa toimistotilaa 
upealla merinäköalalla. 

• Toimistotiloihin voidaan 
rakentaa muun muassa 
moderni monitilatoimisto, 
jossa on avotilaa, 
kokoontumistiloja 
ryhmätyöskentelyyn ja 
koulutuksiin, isoja ja pieniä 
neuvotteluhuoneita, 
rauhallisia puhelinhuoneita 
sekä monipuoliseen 
vuorovaikutukseen sopivia 
alueita.



Hotelli (4.-13. krs 8 500 m2)

• Hotelliin suunnitellaan tulevan noin 
220 huonetta 10 kerrokseen. 

• Hotelli edustaa uutta, upeaa 
designia ja siellä viihtyvät niin 
kokous- ja kongressivieraat, 
liikematkustajat kuin vapaa-ajan 
matkustajatkin.



CitySuites (14.-21. krs 6 600 m2) 

• 8 kerrosta yksityisomisteisia 
CitySuites -kaksioita ja kolmioita, 
yhteensä noin 90 tasokasta, tilavaa, 
laadukkaasti ja tyylikkäästi 
sisustettua huoneistoa. 

• CitySuites-huoneistoissa vieraat 
majoittuvat Oulussa mukavasti 
pidemmänkin ajan. 

• CitySuitesien omistajina toimivat 
tahot voivat käyttää huoneistoaan 
itse sekä vuokrata huoneistoaan 
hotellioperaattorin välityksellä. 



Tarbar 22. krs 820 m2 

kohtaamispaikka





• Terwa Towerin monipuoliset ravintolat tarjoavat herkullisia hetkiä ja 
palvelevat kattavasti niin majoitusvieraita, kongressikeskuksen 
asiakkaita kuin koko Oulua
• Tarbarista avautuvat upeat näkymät merelle ja Oulun kattojen ylle





Arkkitehtuuri
• Vuoden 1962 kilpailuehdotuksen

”Saari” rakennuskompositio
täydentyy valmiiksi

• Kulttuuripääkaupunki 2026 
tavoitteet, kansainvälisyys

• Hybridimalli



Terwa Tower Pakkahuoneenkadun päätteenä



Aulasta aina laiturille taittuva katto myötäilee torialueen
aittojen ja Pikisaaren rakennusten muotokieltä



Meritorin asema Terwa Towerin etuaukiona
voimistuu



Toteutettavuus
1/2
• Lemminkäisen ja YIT:n sulautumisen myötä

syntyi Suomen suurin rakennusliike, joka on 
erittäin vahva Pohjois-Suomessa. 

• Pohjois-Suomessa YIT:llä on vahva
toteuttajaorganisaatio, joka on toteuttanut
uusia hankkeita, kuten
• Elinkaarihankkeet
• Allianssihankkeet
• Hirsirakentaminen
• Tietomallintaminen
• Korkea rakentaminen



Toteutettavuus
2/2
• YIT on tutkinut Terwa Towerin rakennettavuuden

rakennesuunnittelun ja talotekniikan osalta, miettinyt
toteutusvaihtoehtoja ja löytänyt ratkaisut hankkeen
toteuttamiseksi

• Hankkeen realistiset alustavat kustannukset on arvioitu

• Hybridihanke jaetaan osakohteisiin ja toteutetaan
sovitussa järjestyksessä

• Hanke työllistää suoraan noin 200 htv ja välillisesti noin
500 htv

• Rakennusaika noin 2,5 v



Terwa Tower luo 
elinvoimaa 
Ouluun 1/2

• Luo puitteita Oulun matkailun 
kehittymiselle

• Luo kuvaa Oulusta kansainvälisenä 
kaupunkiseutuna

• Vahvistaa Oulun asemaa yhtenä 
johtavista kaupunkikeskuksista 

• Vahvistaa mielikuvaa Oulusta 
kulttuuripääkaupunkina 2026



Terwa Tower luo 
elinvoimaa 
Ouluun 2/2

• Terwa Towerin korkeatasoinen majoitustarjonta lisää 
Oulun houkuttelevuutta niille pohjoista eksotiikkaa 
hakeville turisteille, jotka vaativat majoitukselta erittäin 
korkeaa laatua

• Terwa Towerin korkeatasoinen hotelli saa vieraat 
viihtymään ja CitySuitesien tilavissa huoneistossa 
majoittuvat jäävät Ouluun pidemmäksikin aikaa

• Myös matkailun mahdollisuudet avartuvat, kun piilevä 
potentiaali osataan hyödyntää tehokkaasti ja 
innovatiivisesti

• Korkeatasoinen majoitus yhdistettynä turisteille 
tarjottaviin pohjoisiin elämyksiin (esim. 
jäänmurtajaristeilyt uinteineen, moottorikelkkasafarit 
jäällä, husky-retket, poroajelut, ruskan väriloisto, kesän 
valoisat yöt ja raikas ilma sekä ulkoilmaelämä 
vaelluksineen jne.) mahdollistaa Oulun matkailun 
kehittymisen ja voimistumisen

• Terwa Tower täydentää Oulun kokoustilatarjontaa ja 
mahdollistaa huippuluokan tilaisuuksien järjestämisen 
majoituksen välittömässä läheisyydessä 

• Terwa Towerin myötä Ouluun rakentuu aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet poliittisille tilaisuuksille ja 
liike-elämän ja kulttuurialan tapahtumille




