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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Kriteerit / Avainsanat
Alkuperäisyys
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
Puolivälinkangas on alkuperäisten suunnittelutavoitteiden mukainen
rakennuskannaltaan ja viheralueiltaan merkittävä metsälähiö.
Runsaat arkkitehtoniset arvot kruunaa arkkitehti Juha Leiviskän
suunnittelema Pyhän Tuomaan kirkko ja maamerkkinä toimiva
rakenteellisesti innovatiivinen vesitorni.
Pyhän Tuomaan kirkko (valokuvat Puolivälinkankaan inventointiraportti, 20112)
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As Oy Ahkerasalpa

As Oy Peikonpolku

Sijainti
Puolivälinkangas sijaitsee kolmisen kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen puolitiessä keskustasta Linnanmaan yliopistoalueelle.
Rajaus
Alue rajautuu lännessä Alakyläntiehen, pohjoisessa Järvitiehen, idässä Ruskontiehen
ja etelässä E4-valtatiehen eli Pohjantiehen.
Alueen historiaa
Puolivälinkangas oli 1960-luvulle saakka pienten teiden halkomaa mäntykangasta ja
viljelyssarkoja lukuun ottamatta 1920-luvulla rakentuneita Ylä-Siirtolan asuinkortteleita. Ensimmäisen kerran asuinalue esitettiin Otto-Iivari Meurmanin ja Aarne Ervin laatimassa Oulun yleiskaavassa vuodelta 1952. Tässä englantilaiseen puutarhakaupunkiaatteeseen perustuvassa suunnitelmassa Puolivälinkangas rajattiin omaksi, kylläkin
vielä nimettömäksi 1500 asukkaan lähiökseen. Irma Mikkosen ja Heimo Kautosen 1960
laatimassa yleiskaavassa Puolivälinkangas ja Pyykösjärvi muodostivat 6000 asukkaan
asuinalueen. Alueen nykyinen rakenne perustuu Pentti Aholan 1963 laatimaan asemakaavaan, jonka periaatteita ovat liikenteen ulkoasyöttöperiaate, kattava kevyenliikenteen verkosto ja luonto osana asuinaluetta. Paulaharjun koulua (1962) lukuun ottamatta lähiö rakennettiin 1965 - 1975. Alkuperäinen asemakaava on voimassa noin
puolella tarkastelualueesta. Kaavamuutokset ovat koskeneet erityisesti alueen länsiosaa ja julkisten rakennusten alueita. Viimeisin kaavamuutos tehtiin 2007 senioriasuntojen rakentamiseksi Mielikintielle koulua vastapäätä.

Puolivälinkankaan keskusta

As Oy Peikontie 3

As Oy Pyykösjärvi

Käyttötarkoitus
Puolivälinkangas on asumalähiö. Julkiset rakennukset – Paulaharjun koulu kirjastoineen, Pyhän Tuomaan kirkko seurakuntasaleineen, päivittäistavarakauppa, päiväkoti,
nuorisotalo, palvelutalo Metsolankartano sekä ravintola - sijaitsevat lähiön länsiosassa.
Järvitien varressa on grillikioski ja idempänä yksityinen päiväkoti. Keskuspuisto, pyöräteiden ja ulkoilureitin halkoma Odessanpuisto, käsittää reilun neljänneksen koko lähiön pinta-alasta.
Rakennettu ympäristö
Arkkitehtuurikilpailuun (1970 – 1971) pohjautuva toiminnallinen keskus sisältää seurakunta- ja liikekeskuksen. Sen yhtenäinen ilme on syntynyt punatiilisistä julkisivuista.
Tunnetuimmat rakennukset ovat akateemikko Juha Leiviskän tuotannon keskeisimpiin töihin lukeutuva Pyhän Tuomaan kirkko (1975) sekä rakenneratkaisuiltaan kiinnostava ja edistyksellinen sienimäinen betoninen vesitorni (1969).
Kirkkosuunnitelman ”vapaa sommittelutapa ja herkkä suhtautuminen maastoon ja
puustoon” vakuutti palkintolautakunnan. Sisätilat vaikuttavatkin jatkuvan ympäröivään luontoon, ja katto- ja sivuikkunoista tulviva valo leikkii korkeissa saleissa. Sisustuksessa yhdistyvät valkoiseksi maalattu puu ja betoni sekä luonnonvärinen puu. Kokonaisuutta täydentää tilasta toiseen jatkuva taiteilija Hannu Väisäsen Elämän seppele
-temperamaalaus sekä kirkkotekstiilien sarja. Kirkko- ja seurakuntasalit ovat yhdistettävissä 700 hengen kokoustilaksi.
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As Oy Peikontie 5

As Oy RM-Maahisentie

As Oy Viisas-Salpa

Vesitorni on Kaupungin rakennustoimiston, Suunnittelu Oy E. Niemelän sekä Maa ja
Vesi Oy:n suunnittelema. Torni on 55 m korkea, vesisäiliön tilavuus on 6000 m3. Matkailulautakunnan ehdottamasta näköalakahvilasta luovuttiin jo suunnitteluvaiheessa,
mutta kattoterassi oli avoin yleisölle 1980-luvun lopulle saakka. Kahvilasta muistuttavat portaikon ulkokehällä sijaitsevat kymmenen tasannetta. Maikkulan vesitornin
(1993) suunnittelussa on otettu mallia Puolivälinkankaan vesitornista.
Martti Heikuran suunnittelemaa ja Samuli Paulaharjun mukaan nimettyä punatiilistä
koulua on laajennettu myöhemmin alkuperäisiä mittasuhteita ja materiaaleja mukaillen.

Puolivälinkangas

Odessan puistoa ympäröivät asuinalueet voidaan jakaa itäosan pientalosoluihin sekä
pohjoisosan ja Mielikintien kerrostalovyöhykkeisiin sekä keskiosan rivitalokortteleihin.
Osa-alueilla on oma luonteensa ja selkeät erityispiirteet. Korkeimmat rakennukset sijoittuvat lähiön länsi- ja luoteislaidalle, yksikerroksiset pientalot puolestaan itä-kaakkoon.
Muurahaistiestä erkanevien asuinkatulenkkien varrella on edustava joukko lukuisten
suunnittelijoiden pientaloja vuosilta 1964 – 1972. Osa niistä on ainutkertaisia ja osa
muunnelmina toistuvia tyyppitaloja. Talot ovat puu- ja tiiliverhoiltuja. Paikoin rakennuskannan eheys on alkanut rikkoutua muutosten vuoksi, mutta kokonaisuutena
asuinsolut ovat säilyttäneet ominaispiirteensä ja alkuperäisen yhtenäisyytensä.
Kerrostaloista ensimmäisenä rakennettiin Märta Blomstedtin ja Olli Penttilän suunnittelema Asunto Oy Hiidentie 3. Edustavasti aikaansa ilmentävät lisäksi muun mu-

Paulaharjun koulu

Asuinsolujen pientaloja

Puolivälinkankaan vesitorni (Anja Röpelinen)

assa Eero Laurin suunnittelemat Peikontien ja Maahisentien kerrostalot, Savolainen &
Torvikosken kerrostalot Maahisentien itäpuolella sekä Uki Heikkisen suunnittelemat
Maahisentien kahdeksankerroksiset asuinkerrostalot. Edellä mainitut kerrostalot ovat
valmistuneet vuosina 1965 – 1972. Pääosin valkoisiksi rapattuihin ja nauhaikkunoin
sommiteltuihin julkisivuihin on peruskorjausten yhteydessä tehty pieniä muutoksia,
mutta yleisesti ottaen rakennukset ovat hyvin säilyttäneet alkuperäiset ominaispiirteensä. Kerrostaloalueet ovat väljiä, vaikka myöhemmin rakennetut piharakennukset
paikoin sulkevat näkymiä. Katutilan avaruutta korostavat rakennusten ja kadun väliin
sijoittuvat paikoitusalueet, mikä toisaalta mahdollistaa laajojenkin sisäpihojen rauhoittamisen oleskelulle.
Peikontien päässä sijaitsevista rivitalokortteleista toinen on toteutettu Myyntiyhdistys
Puutalon tyyppitaloin ja toinen Savolainen & Torvikosken piirustusten mukaan. Talot
ovat säilyneet ominaisuuksiltaan ja mittakaavaltaan yhtenäisinä.
Pihojen liittyminen ympäröivään luontoon sekä juohevat yhteydet pyöräteille ja niitä
pitkin keskukseen ovat edelleen vallitseva piirre koko Puolivälinkankaalla.
Maisema
Puolivälinkankaan lounaisosassa erottuva ja vedenjakajana toimiva moreeniselänne
on Oulun loivapiirteiseen maisemaan suhteutettuna merkittävä. Tämä mannerjäätiköstä muistuttava drumliini, jonka korkeimmalla kohdalla vesitorni sijaitsee, on pääosin Odessan puiston rakentamatonta mäntykangasta.
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Tyyppitalo C

Tyyppitalo Cp

Lähiön pohjois- ja itäosa on ollut ennen rakentamista Pyykösjärven viljeltyä peltoaukeaa, jonka sarkaojista muistuttavat Menninkäisenpuiston koivurivit. Paulaharjun
urheilukentän kulmassa on umpeen soistunut lampi. Maisemalle on tyypillistä pihoillakin säilyneet pilarimaiset männyt. Kookas puusto on tärkeä myös alueen identiteetille. Metsäisen luonteen ja rehevän kasvillisuuden vuoksi viheralueet ovat maisematilaltaan enimmäkseen suljettuja. Puistojen kautta johdettuja jalankulku- ja pyöräteitä
pitkin ovat keskustan palvelut saavutettavissa miltei joka suunnalta ilman kadun ylittämistä. Lähiön itäosassa Muurahaispuistossa on kaupungin rakentama koira-aitaus.
Puolivälinkangasta rajaa lounaassa Pohjantietä vastaan kasvillisuuden avulla maisemoitu meluvalli.
Alueen arvot
Muutoksista huolimatta Puolivälinkangas on alkuperäisten suunnittelutavoitteiden
mukainen, aikakautensa suunnitteluihanteita ansiokkaasti ilmentävä metsälähiö. Merkittävin rakennus on Pyhän Tuomaan kirkko. Ehdoton maamerkki on moottoritielle
näkyvä vesitorni. Muita maamerkkejä ovat Maahisentien kahdeksankerroksiset asuinkerrostalot.
Rakennuskannaltaan erittäin merkittäviksi arvotettiin inventoinnin aikaan vielä paikalla ollut 1970-luvun liikekeskus, koulu pihoineen, edellä mainittu ”kasikoiden” alue, Eero
Laurin suunnittelemat Peikon- ja Maahisentien asuinkerrostaloalueet, Blomstedtin ja
Penttilän suunnittelemat Hiidentientien kerrostalot sekä itäosan pientalosilmukat.
Paulaharjun koulu on paikallisidentiteetiltään merkittävä koko Oululle.

Hyttystien omakotitaloja

Tyyppitalo Markuntalo

Inventoinnissa 2012 havaitut Puolivälinkangasta kuvaavat tunnistettiin aluekokonaisuuden keskeisimmiksi arvoiksi myös Arvokkaat alueet Oulussa 2015 –hankkeessa.
Liikekeskuksen päivittäistavarakaupan korvaaminen uudella (2013), vain Mielikintien
suuntaan aukeavalla liikerakennuksella hämärsi alkuperäiseen kilpailuehdotukseen sisältyneen pikkutorin toimintaidean.
Viheralueet ovat arvokkaita olennaisena osana alueen kaavoituksen alkuperäistä kokonaisideaa. Lisäksi ne mahdollistavat kattavan kevyen liikenteen verkoston. Alueen
mäntymetsäinen luonne on hyvin säilynyt.
Suunnittelutilanne
Alkuperäinen asemakaava on voimassa Puolivälinkankaan pohjois- ja itäosan asuin- ja
viheralueilla.
Suositukset
Alueelle tulee laatia täydennysrakentamisen rakentamistapaohjeet, rakennusten korjaustapaohjeet sekä julkisten alueiden hoito-ohjeet.
Lähteet
Puolivälinkangas, rakennuskannan ja viheralueiden inventointi 2012,
Rakennussuojelutyöryhmä, Oulun kaupunki, 2012
Oulu – Arkkitehtuurin opaskartta 2005, Oulun kaupunki, 2005

