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green island
tuira hospital area idea competition
SUUNNITTELUALUEEN SIJOITTUMINEN JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN

TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN

LIIKENNEYHTEYDET

Nauhamaisen rakenteen pohjoisiin osiin sijoittuu hyvinvointipalveluita ja liiketiloja, jotka kurottavat kohti Valtatien ja Merikoskenkadun

Suunnittelualueen kaikilla sivuilla kulkee kevyenliikenteen väylät ja saavutettavuus kävellen

risteykseen painottuvaa Tuiran kaupallista keskusta, sekä lännen puolelle sijoituvaa Tuiran ostoskeskusta. Entinen synnytyssairaala

tai pyöräillen on erittäin hyvä. Puiston pohjoisella sivulla Valtatien varressa on linja-autopysäkki,

liittyy toimintoihin koulutus- ja kongressitilana. Puiston kaakkoisiin osiin aluetta reunustavien asuinkerrostalojen läheisyyteen

ja sen lisäksi monet joukkoliikenteen linjat kulkevat vilkaasti liikennöityä Merikoskenkatua

sijoittuu asumista, joka käsittää erilaisia asumismuotoja keskustan läheisyydessä puiston, hyvinvointi- sekä kaupallisten palveluiden

pitkin lähellä alueen länsipuolella .Alueen pohjois- ja eteläpuolella kulkevilla

välitömässä läheisyydessä. Asumiseen tarkoitettu osa sisältää yksityisasuntoja, senioriasumista ja eri tasoista avustettua asumista,

Valtatiellä ja Koskitiellä on yksityisautoille läpiajokielto, ja ne toimivat

sekä majoitustiloja hyvinvointipalveluiden käyttäjille esim. kuntoutumisloman muodossa. Puiston läntisen osan uusi rakennettava osuus

paikallisina kokooja-katuina, sekä reittinä puistoalueelleautolla saavuttaessa.

Suunnittelualueena toimiva Tuiranpuisto sijaitsee Oulun ydinkeskustan pohjoispuolella vesistön läheisyydessä.

muodostaa alueella olemassaolevien kiinteistöjen ja viereisissä kortteleissa sijaitsevien sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluiden

Puistoalue rajautuu selvästi sitä ympäröiviin katuihin ja on mittakaavaltaan jatkumoa Oulujoen suistossa sijaitseville

kanssa entistä vahvemman palvelukeskittymän, joka kykenee vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin Tuiran terveyspalveluiden roolin

saarille. Tuiranpuistoa lähestyttäessä puistoalueen toiminnot ja erityisesti eteläiseltä puolelta puiston sisäänkäynnit

kasvaessa Oulun palveluverkkorakenteen aiotuista muutoksista johtuen.

hahmottuvat epäselvästi. Suunnittelualue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä

Pysäköinti tapahtuu luoteiskulmassa sijaitsevan nykyisellään avoimen puistoalueen alalle rakennettavaan maanalaiseen

kuuluu Oulun kaupungin

pysäköintilaitokseen, jonne ajetaan alueen pohjoispuolelta Valtatien kautta. Pysäköintilaitoksen kannen päälle maantasoon sijoitetaan

kaupunkikeskustavyöhykkeeseen, jota tulisi kehittää elinvoimaisena, voimakkaasti tiivistyvänä, erityisesti kävelyyn

urheilupuisto ja leikkikenttä. Pysäköintilaitoksesta on suora hissiyhteys kannen päälle ja yhdyskäytävät rakennusmassan pohjoisiin

perustuvana ja kaupunkikuvaltaan huipputasoisena kaupunkikehittämisvyöhykkeenä.

ja läntisiin osiin. Asukaspysäköinti sijoittuu rakenteen rungon alalle muodostuvaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen, jonne ajo

kohde sisältäen myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Tuiranpuisto

tapahtuu Tuirantien kautta. Pysäköinnistä on suorat hissiyhteydet porrashuoneisiin.
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Puistoa nauhamaisesti
kiertävä rakennusmassa luo
houkuttelevat sisäänkäynnit
puiston eteläisiin kulmiin,
ja pohjoispuolelle sijoittuu
sisäänkäyntipiha, joka palvelee
julkisempana sisäänkäyntinä
palveluiden yhteydessä.

PUISTOALUEEN KAAKKOISKULMA 1:500

PUISTOALUEEN KOILLISKULMA 1:5000

TUIRANPUISTON UUSI ELÄMÄ

Keskustan läheistyyteen hyvien kulkuyhteyksien varrelle kasvavaan terveydenhoitoalan ja terveyspalveluiden keskittymään syntyy uusi hyvinvointipuisto, jossa julkinen,
kaupallinen ja yksityinen sektori kohtaavat. Puistossa kulkee hyvinvoinnin ja terveyden teemojen ympärille rakentuva nauhamainen rakenne, joka on välittömässä yhteydessä
puiston vihreyteen ja sen loivasti kumpuilevaan maastoon kuitenkin väistäen varoen puistoalueella olevia historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Puiston vehreyttä lisätään
istuttamalla alueelle uusia puita ja puulajeja, ja vähentämällä autoväylien määrä minimiin puiston keskusalueella. Virkistyskäytön määrää kasvatetaan lisäämällä puistoon
aktiviteetteja hienovaraisesti sekä rakentamalla luoteiskulmaan urheilupuisto lähialueen käyttöön. Puistoa nauhamaisesti kiertävä rakennusmassa luo houkuttelevat
sisäänkäynnit puiston eteläisiin kulmiin. Pohjoispuolelle sijoittuu sisäänkäyntipiha, joka palvelee julkisempana sisäänkäyntinä liiketilojen ja palveluiden yhteydessä.

ALUEJULKISIVU ETELÄ 1:500

LEIKKAUS A-A 1:500

