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Aluerajaus 1:15000

Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

C Terveydenhuolto-oppilaitos Intensiteetti
Tyypillisyys

Kriteerit / Avainsanat
A Kontinkangas

B OYS

Yhtenäisyys
Tyypillisyys
Kerroksisuus

Alkuperäisyys
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Intensiteetti
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön

Koko alue:

Kerroksisuus

Oulun yliopistollinen sairaala ja Kontinkangas ovat aluekokonaisuus,
jonka arkkitehtuuri ja vihersuunnittelu osoittavat, kuinka tärkeänä
maassamme on pidetty hoitoympäristön laatua. Kerroksisuudessaankin
hyvin ominaispiirteensä säilyttänyt aluekokonaisuus edustaa lisäksi
terveydenhuollon koulutuksen historiaa ja on keskeinen oululaiselle
identiteetille.
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OYS:n pääsisäänkäyntien autorampit

Sijainti
Oulun yliopistollinen sairaala ja Kontinkangas sijaitsevat noin kaksi kilometriä kaupungin keskustasta itään.
Rajaus
Arvokkaita alueita Oulussa I ja II -raporteissa esitetyt Kontinkankaan ja Oulun yliopistollisen sairaalan alueet on yhdistetty maisemakokonaisuudeksi. Alueeseen on liitetty
muun muassa terveydenhoito-oppilaitoksen 1950-lukua edustavat rakennukset alueen länsireunalla. Aluekokonaisuus rajautuu pohjoisessa Kajaanintiehen, idässä Oulunsuuntiehen, etelässä Kaupunginojan pohjoispuoliseen kevyenliikenteenväylään ja
lännessä Pohjantiehen.
Alueen historiaa
Lasaretinsaaren tilanpuutteen vuoksi lääninsairaala päätettiin 1937 siirtää Kontinkankaalle. Alueen piirustukset laati lääkintöhallituksen rakennustoimistossa arkkitehti
Uno Ullberg 1938 – 39. Sairaala-alue valmistui 1944. Funktionalistiseen kokonaisuuteen suunniteltiin sairaalarakennuksen lisäksi henkilökunnan asuntoja, oppilaskoti
sekä koulu, kappeli, ruumishuone ja talousrakennuksia. Kontinkankaan alueeseen
kuuluu myös entinen invalidihuoltolaitos (1959) sekä 1970-luvulla rakennettu Kiviharjun kuntoutusklinikka. Nyttemmin sairaalan rakennuksiin on remontoitu tilat kaupungin hyvinvointikeskukselle.
1957 sairaanhoitajaopistoksi muuttunut Diakonissalaitoksen Oulun terveyssisarkoulu

OYS:n sairaala-alue kaupunginojan suunnalta

Lastentautien klinikka

siirtyi nykyiselle paikalleen Kontinkankaalla arkkitehti Uki Heikkisen suunnittelemien rakennusten valmistuttua 1962. Myöhemmiltä nimiltään sairaanhoito-oppilaitos
(1968) ja Oulun terveydenhuolto-oppilaitos (1988) jatkaa toimintaansa Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkönä. Päärakennusten ja asuntolatornien sijoittelu ja kerrosluvut vastaavat vuoden 1959 asemakaavaa. Nykyinen asemakaava on vahvistettu 2005.
Lääketieteellisen tiedekunnan perustamisen (1960) jälkeen alettiin suunnitella Oulun
yliopistollisen keskussairaalan perustamista. 1965 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun
voitti arkkitehti Reino Koivula. Sairaala valmistui vaiheittain 1970-luvulla, mutta sitä
täydennetään ja korjataan jatkuvasti. Sairaalakokonaisuus koostuu lääketieteen osaaloja palvelevista yksiköistä, jotka on paviljonkimaisesti liitetty toisiinsa, sekä tutkimuslaitoksista ja henkilökunnan asunnoista.
Kajaanintien varressa sijaitseva kaupunginarkkitehti Martti Heikuran suunnittelema
Oulunsuun kansakoulu valmistui 1955. DI Eino Niemelän suunnittelema Oulunsuun
keskikoulu rakennettiin samaan yhteyteen 1964, ja rakennuskompleksia laajennettiin
lukiota varten 1969 arkkitehti A.E. Talvisaran suunnitelmien mukaan.
Kiviharjunlenkin varrella sijaitseva Kontinkankaan työkeskus, arkkitehti Sam Salvesenin suunnittelema entinen invalidihuoltolaitos ja proteesipaja, on valmistunut 1958.
Kaksikerroksisen kapearunkoisen kivirakennuksen ikkunajako on säännöllisen nauhamainen.
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OYS:n henkilökunnan asuintalot

OYS:n huoltorakennuksia Kiviharjunkujan puolelta

Kontinkankaan aluekokonaisuuteen kuuluu lisäksi rakennuksia 1980 – 2010-luvuilta.
Käyttötarkoitus
Sairaalan ja hyvinvointikeskuksen lisäksi aluekokonaisuuteen kuuluu tutkimus- ja oppilaitoksia, henkilökunnan ja opiskelijoiden asuntoja, seurakuntatalo, työkeskus, paloasema sekä uusimpana monitoimikeskus, jossa peruskoulun lisäksi toimii Kastellin lukio, aikuislukio ja kirjasto. Kastellin yhtenäisperuskoulun ja lukion muutettua Kastellin
monitoimikeskukseen on Oulunsuun koulun käyttötarkoitus vielä avoin.
Rakennettu ympäristö
Kaupunkirakenteessa Kontinkangas ja Oulun yliopistollinen sairaala sijaitsevat keskeisen sisääntuloväylän Kajaanintien varressa ensimmäisen lähiökehän ulkopuolella.
Kontinkankaan katunäkymiä hallitsevat väljästi maastonmuotoja myötäilevät vaaleat
rakennukset taustanaan korkeat männyt. Ensimmäisen vaiheen rakennukset edustavat funktionalismia aukotuksineen, niukkoine katoksineen ja parvekkeineen. Henkilökunnan asunnot, oppilaskoti ja koulu muodostavat porrastetun pitkän rakennuksen.
Sairaalarakennus oli alun perin pohjaltaan T-mallinen. Entisen lääkärien asuintalon
hienoja yksityiskohtia ovat sisäänkäynnit yläpuolisine parvekkeineen sekä takaoven
sisäänkäyntien suojaseinäkkeet.
Terveydenhoito-oppilaitoksen, nykyisen Professorintien kampuksen ja Otokylä ry:n
asuinkerrostalojen, punatiiliset rakennukset muodostavat metsäiselle ympäristölleen

Näkymä OYS:n autoramppien alta pohjoiseen

Invaliidihuoltolaitos

harmonisen kontrastin. Vanhempi rakennuskanta on 1960-luvulta, mutta edustaa
1950-luvun pehmeää funktionalismia. Päärakennus on ansiokas tyyppinsä edustaja
ja muodostaa yhdessä asuntolarakennusten kanssa selkeän kokonaisuuden. Myöhäisempää rakennuskantaa edustaa muun muassa arkkitehti Heikki Taskisen suunnittelema osa Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen uudisrakennusta (1991).
1970-luvun puolivälissä rakennettiin sairaalan läheisyyteen noin 500 asuntoa työntekijöille. Loivassa rinnemaastossa sijaitseva valkotiilisten tornitalojen ryhmä on näyttävä. Sairaalakokonaisuuden yhteydessä sijaitsevat Arkkitehtitoimisto Pekka Laation
suunnittelemat Medipolis-keskus (1992) ja Kastellin tutkimuskeskus (1993). Alueen
huomattavimpia täydennyksiä ovat olleet arkkitehti Seppo Huttu-Hiltusen suunnittelema keskuspesula (1991), Arkkitehtitoimisto Holma & Vuoteenahon suunnittelema
pysäköinti- ja hallintorakennus (2003) sekä Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n
ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n suunnittelema kirurgian avohoitotalo (2010).
Rakennuksista uusin on Oulunsuuntien varteen 2014 valmistunut Arkkitehtitoimisto
Lahdelma ja Mahlamäen suunnittelema Kastellin monitoimitalo.
Maisema
Aluekokonaisuus sijoittuu loivaan rinnemaastoon ja sen eteläpuolella avautuu avoin
vihervyöhyke. Kontinkankaan identiteetille ovat tunnusomaisia pohjoisosan selänteen rakennusten lomassa kasvavat männiköt, jotka antavat leimansa katunäkymille.
Alueen eteläosassa virtaavan Kaupunginojan lehtipuustoinen reunavyöhyke vaikuttaa
luonnontilaiselta. Muuten eteläosan viheralueille avautuu laajoja näkymiä.
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70

Kontinkankaan kappeli ja ruumishuone sekä talousrakennus

Kontinkankaan hoitajien asunto, oppilaskoti sekä oppilaskoulu

Alueen arvot
Aluekokonaisuuteen sisältyy runsaasti arkkitehtonisia, historiallisia ja oululaiseen
identiteettiin liittyviä arvoja. Kontinkankaan sairaala-alue on yhtenäisenä suunniteltu
ja rakennettu 1930 - 40-luvun kokonaisuus. Alue on säilyttänyt yhtenäisen ilmeensä.
Yksinkertaiset rakennukset sijoittuvat kauniisti puuston lomaan kumpareelle. Rakennuksissa on hienovaraisia aikakaudelleen ominaisia yksityiskohtia. Punatiiliset sairaanhoito-oppilaitoksen rakennukset muodostavat yhtenäisen 1950-luvun pehmeää funktionalismia edustavan kokonaisuuden. Myöhempi täydennysrakentaminen on tehnyt
ympäristöstä kerroksellisen.

Suositukset
Kontinkankaan alueesta on laadittu koko alueen kattava kulttuuriympäristön ja viheralueiden inventointi ja arvottaminen, lisäksi monista erillisistä kohteista on tehty
rakennushistoriallinen selvitys. Alueen suunnittelussa tulee kaikilla tasoilla ottaa huomioon laaditut selvitykset ja arvottaminen.

Oulun yliopistollisen sairaalan rakennukset ja laaja vihervyöhyke niiden eteläpuolella
muodostavat vaikuttavan vastakohtaparin. Valkoinen, rinteen laelle sijoittuva sairaalakokonaisuus ja sitä palvelevat muut rakennukset sekä avoin maisema suurten teiden
risteyksessä toimii sisääntulonäkymänä Oulun keskustaan. Aluekokonaisuuden koulu- ja oppilaitosrakennukset Oulunsuun kansakoulusta ja sairaanhoito-oppilaitoksesta
Kastellin monitoimikeskukseen edustavat pitkää aikajaksoa pohjoissuomalaisen koulun historiassa.
Suunnittelutilanne
Suurella osalla aluekokonaisuutta on voimassa 1990- tai 2000-luvuilla laaditut asemakaavat. Rakennuskanta ja viheralueet on inventoitu ja arvotettu 2013 – 2014. Alueella
on vireillä useita kehittämishankkeita.
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