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Kriteerit / Avainsanat
Kerroksisuus
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Oulunsuu merkittävine 1920-, 1930- ja 1950-luvun
rakennusperintöineen kertoo Pohjois-Suomen sairaala-alueiden ja
erityisesti psykiatrisen sairaalan historiaa. Se on kokonaisuutena
hyvin säilyttänyt omaleimaisen identiteettinsä.

Ylilääkärin asuintalo, PA7
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Panoraama sairaala-alueelta

Sijainti
Oulunsuun sairaala-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Oulun keskustasta itään.

pientä kylää ja olivat usein myös hienoja puistoympäristöjä. Niin oli Oulunsuukin, jossa
rakennettiin voimakkaimmin 1920, 1930- ja 1950-luvuilla.

Rajaus
Alueen pohjoispuolella sijaitsevat Värtön kaupunginosan asuntoalueet, Intiön vanhan
kaupungin kasarmin huoltoalue ja Oulujoki. Lännessä aluetta rajaa Pohjantie, etelässä
Kajaanintie sekä Peltolan uusi asuinalue. Arvokkaita alueita Oulussa I -raportissa olleesta alueesta on jätetty rajauksen ulkopuolelle 2000-luvun uudisrakennusalue.

Käyttötarkoitus
Oulunsuun sairaalatoiminnot ovat vähentyneet ja entiset sairaalarakennukset ovat
osittain yritys- ja toimistotiloina sekä asuntoina. Sairaalakäytössä olevissa rakennuksissa toimii psykiatrian klinikka hallinto- ja terapiatiloineen. Sairaalarakennus (PS3)
on muutettu opiskelija-asunnoiksi ja henkilökunnan asuntolat asunto-osakeyhtiöiksi
2005.

Alueen historiaa
Oulussa ja Oulun läänissä koettiin keskusmielisairaalan puute vakavana ongelmana
1920-luvun alussa. 1921 - 22 kaupunki ja kunnat liittyivät yhteiseen hankkeeseen ja
saivat valtionapua mielisairaalan perustamiseen. Sairaala päätettiin rakentaa Värtön
ja Kajaanin maantien väliselle alueelle Intiönkankaan jatkoksi niin sanotulle Dalinkankaalle. Psykiatriset sairaalat rakennettiin mielellään luonnonkauniille paikalle sivuun
asutuskeskuksista. Dalinkankaalle oli hyvät liikenneyhteydet ja alue voitiin edullisesti
liittää kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.
Ensimmäisenä valmistui Axel Mörnen suunnittelema piirimielisairaala (1925), jossa
sijaitsi lääkärin vastaanotto sekä potilas- ja asuinhuoneita. Muut sairaalarakennukset
toteutuivat 1933, 1937 ja 1956. Sairaala-aluetta täydennettiin aina vuoteen 1983 asti.
Monet sairaala-alueet laitoksineen ja henkilökunnan asuntoryhmineen muistuttivat

Sairaalarakennus PS1

Rakennettu ympäristö
Sairaalarakennuksista vanhin (PS1) on tyyliltään klassistinen ja pohjaltaan U:n muotoinen, keskikäytävällinen ja lähes symmetrinen. Muutoin kolmikerroksinen rakennus
on pääsisäänkäynnin kohdalta nelikerroksinen. Rakennus peruskorjattiin viimeksi
1990-luvulla. 1920-luvun rakennuksiin kuuluvat lisäksi Mörnen suunnittelemat lääkärin ja taloudenhoitajan asuintalo sekä tallirakennus (1926). Klassismin tyylipiirteitä
noudattavassa kaksikerroksisessa kivisessä asuinrakennuksessa (PA6) on kiinnostavia
yksityiskohtia, kuten sisäänkäyntien päällä sijaitsevat segmenttipäädyt. Rakennus on
saneerattu 2001 koulutuskeskukseksi.
1933 valmistui 1920-luvun klassismia edustava, potilasosastoja sisältänyt kolmikerroksinen kivitalo, jota laajennettiin 1937 arkkitehti Martti Välikankaan suunnitelmien mukaan. Pääsisäänkäynti on rakennuksen keskellä, ja sisääntuloaulan molemmilla puolilla
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Sairaalarakennus PS1

Entinen ylilääkärin ja taloudenhoitajan asunto PA6

on pitkä keskikäytävä. Pääportaaseen on myöhemmin lisätty hissi, ja ikkunat on uusittu.

Oulunsuun sairaala-alue

Keskuskeittiö (1937, PT1) täydentää sairaala-alueen juhlallista keskusta. Mörne ja Välikangas muuttivat professori Jussi Paatelan alun perin Päivärinteen sairaalalle tekemät suunnitelmat Oulunsuuta varten. Kaksikerroksinen rakennus edustaa klassismia. 1950-luvun
laajennuksen on suunnitellut arkkitehti Einari Talvisara. Muita merkittäviä rakennuksia
ovat muun muassa arkkitehti Gustaf Strandbergin suunnittelema entinen ylilääkärin
funktionalistinen asuinrakennus (1937, PA7). Tämä erillään muista sijaitseva rakennus
muutettiin 1970-luvulla päiväkodiksi, sittemmin toiminta on loppunut. 1950-luvulla rakennettiin arkkitehti Niilo Mattilan suunnittelemat asuinrakennukset, sauna ja pesutupa.
Kolmas sairaalarakennus (PS3) valmistui 1956 arkkitehtitoimisto Linnasalmen suunnittelemana. Nelikerroksinen pitkä ja polveileva rakennus edustaa 1950-luvun pehmeää
funktionalismia ja toimii nykyisin opiskelija-asuntoina. Viimeisimmät sairaala-aluekokonaisuuden rakennuksista (1968) ovat arkkitehtitoimisto Linnasalmen suunnittelemat
tutkimus- ja hallintorakennus (PS4) sekä työterapiakeskus.
Maisema
Sairaala-alue on pinnanmuodoltaan matalakumpareista loivasti viettävää kangasta. Korkeat männyt ovat edelleen alueelle ominaisia. Miljöön puistomaisuutta korostavat hoidettu nurmikko ja kasvillisuus sekä pääosin kivituhkapintaiset kulkuväylät.

Sairaalarakennus PS2 sisähäpihan puolelta

Alueen arvot
Kulttuurihistoriallisesti alue kertoo erityisesti psykiatrisen sairaalan historiaa ja on kokonaisuutena säilyttänyt omaleimaisen identiteettinsä. Maisemallisesti sairaala-alue
tuo vaihtelua muuten tasaisesti rakennettuun kaupunginosaan. Maastonmuodot
mahdollistavat pitkien näkymien syntymisen. Puistot ovat merkittävä lisä lähitienoon
virkistysalueisiin.
Kumpareiseen maastoon luontevasti sijoitetuista yksinkertaisista rakennuksista syntyy
arvokas yhtenäinen miljöö, johon kuuluvat laajat nurmiaukeat ja vanha täysikasvuinen
puusto.
Suunnittelutilanne
Oulunsuun sairaala-alueen keskeinen rakennuskanta on suojeltu asemakaavassa vuodelta 2008 merkinnällä sr-20, joka muun muassa edellyttää lausunnon pyytämistä
maakuntamuseolta korjaus- ja muutostoimenpiteistä.
Suositukset
Sairaala-alueelle tulee laatia alueen ominaispiirteet huomioonottavat rakentamis- ja
korjaustapaohjeet sekä viheraluesuunnitelma. Lisäksi tuetaan rakennusten korjaamista ja säilymistä arvonsa mukaisessa käytössä.

Talousrakennus PT1 ja lämpökeskusrakennus PT7
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Entinen hoitajien rakennus PA1

Sairaalarakennus PS2
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Sairaalarakennus PS1 Piirinpuiston suunnalta

Ylilääkärin asuintalo, PA7

Näkymä Peltolantien suunnalta sairaala-alueelle

Alilääkärien asunnot PS5

Oulun piirimielisairaalan asuintalot

