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Asia KUOPIO, Sairaalakatu 6-8 kiinteistön neljän rakennuksen suojeleminen 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla

Museovirasto on käsitellyt kohteen suojeluasian erityisistunnossaan ja antaa lausuntonaan 
seuraavan.

ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savon ELY-keskus/ Ympäristövastuun yksikkö on pannut vireille Kuopiossa 
osoitteessa Sairaalakatu 6-8 sijaitsevien neljän kiinteistön suojelun rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla ja pyytää lain 7§:n mukaista Museoviraston 
lausuntoa Kuopiossa sijaitsevan Sairaalakatu 6-8 kiinteistön suojelemisesta. Museovirasto 
on tutustunut asiaan ja toteaa lausuntonaan seuraavan.

KOHTEEN OMISTUS

Lausuntopyynnön kohteena olevat entiset valtion omistamat rakennukset on luovutettu 
1996 Kuopion kaupungille, josta omistus on sittemmin siirtynyt Pohjois-Savon ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymälle. 

SUOJELUTILANNE JA KEHITTÄMISTARVE

Kuopion entisen lääninsairaalan alueella sijaitsevista rakennuksista kolme; vanha sairaala, 
kirurginen osasto ja talousrakennus ovat valtion aikaisemmin omistamia ja suojeltu valtion 
omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Lisäksi alueen 
rakennuksista taloudenhoitajan asunto on varjeltu rakennus. 

Alueen tärkeisiin piirteisiin kuuluu myös 1990-luvun alun oppilaitosrakennus, jonka 
arkkitehtuuri täydentää historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta. Museovirasto 
ehdottaa että samassa yhteydessä tulee pohdittavaksi oppilaitosrakennuksen suojelu 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Sairaanhoidon opetus on päättynyt ja rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Alueella on 
menossa asemakaavan muutos, ja Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt 
esisopimuksen Valkeisen sairaalan tontin vuokraamisesta Lujatalo Oy:lle.

Alue on inventoitu ja vahvistettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. Voimassa olevassa asemakaavassa (1991) asetuksella suojellut ja 
varjeltu rakennus ovat varustettu suojelumerkinnällä ja kortteli aluesuojelumerkinnällä.
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KOHTEEN KUVAUS JA HISTORIA

Alueen rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen OY 2012), josta selviää hyvin rakennusten historia, nykytila ja säilyneisyys. 

Lääninsairaalan rakentaminen liittyy Kuopion asemaan Savo-Karjalan läänin 
pääkaupunkina. Sairaalan ensimmäiset rakennukset rakennettiin 1870-luvulla silloisen 
ruutukaupunkialueen ulkopuolelle kuitenkin ruutuasemakaava huomioiden. Lääninsairaala 
sijoitettiin näkyvälle paikalle veden äärelle.

Kaksikerroksinen tiilirakenteinen, pohjamuodoltaan U-muotoinen sairaalarakennus valmistui 
vuonna 1877. Taloudenhoitajan asuinrakennus valmistui vuotta aiemmin. Rakennus oli alun 
perin yksikerroksinen ja pohjaltaan suorakaiteenmuotoinen. Julkisivut olivat todennäköisesti 
punatiiltä sairaalan päärakennuksen tapaan.

Vuonna 1905 senaatti määräsi Rakennusylihallituksen laatimaan suunnitelmat uutta 
sairaalarakennusta, talousrakennusta ja vanhan sairaalarakennuksen muutostöitä varten.
Uusi kirurginen osasto ja talousrakennus otettiin käyttöön vuonna 1910. Sairaalarakennus 
koostui Sairaalakadun varrella olevasta päämassasta, sen takana olevasta matalammasta 
leikkaussaliosasta ja näitä yhdistävästä nivelosasta. 

Lääninsairaala lopetti toimintansa vuoden 1958 lopussa, kun Kuopion keskussairaala avasi 
ovensa. Vuonna 1959 Valtioneuvosto teki päätöksen entisen kirurgisen osaston 
kadunpuoleisen osan luovuttamisesta sairaanhoitajakoulun käyttöön. Seuraavan 
vuosikymmenen kuluessa sairaanhoitajakoulu sai käyttöönsä yhä enemmän entisen 
lääninsairaalan tiloja. Osa tiloista otettiin käyttöön sellaisenaan, osaa korjailtiin aikaa 
myöten vuosikorjausmäärärahoin. Kaikki tilat sairaanhoito-oppilaitos sai haltuunsa vuonna 
1972.

Terveydenhuolto-oppilaitoksen toiminnan kehittyessä ja laajentuessa tarvittiin uutta tilaa 
mm. hammashoidon ja fysioterapian opetukseen sekä hallinnon tarpeisiin. 
Koulutuskampukselta puuttuivat liikunta- ja juhlasalitilat sekä kasvaneet henkilömäärän 
tarpeet täyttävät ruokailutilat. Näitä tarpeita täyttämään päätettiin 1980-luvun lopussa 
rakennuttaa Terveydenhuolto-oppilaitokselle uusi päärakennus korttelin pohjoisreunaan 
Valkeisenkadun varrelle. Rakennus valmistui 1993.

KOHTEEN KULTTUURIHISTORIALLINEN MERKITYS

Kuopion entinen lääninsairaala-alue, joka pääasiallisesti edustaa valtion 1800-luvun 
loppupuolen ja 1900-luvun alkupuolen rakennusperintöä, kuuluu historiallisten 
läänikeskusten tärkeään julkisten rakennusten ryhmään.

Lääninsairaalan alue muodostaa Yleisten rakennusten ylihallituksessa suunniteltuine, 
ulkoasultaan hyvin säilyneine laitosrakennuksineen sairaaloiden ja valtion 
rakennustoiminnan arkkitehtuurihistorian näkökulmasta huomionarvoisen ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Valtion suunnittelu- ja rakennustoiminta 
on tuottanut yleisesti korkeatasoista arkkitehtuuria. Lääninsairaalan tontin rakennusten 
suunnittelijoina on koko tontin rakentamishistorian ajan toiminut nimekkäitä arkkitehtejä 
kuten Ernst Lohrmann, Magnus Schjerfbeck ja Pekka Pitkänen, joiden tuotannolla on sekä 
valtakunnallista merkittävyyttä että heijastusvaikuttavuutta maakunnalliseen rakentamiseen.

Aluekokonaisuudessa on näkyvissä ja koettavissa eri aikakausien rakenteita, materiaaleja 
ja tyylipiirteitä, jotka ilmentävät rakentamisen ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. Kaikki
rakennukset ovat säilyttäneet rakentamisajankohtansa arkkitehtuurin olennaiset piirteet 
sekä tilassa että materiassa. Kokonaisuus on ehjä. 

Rakennukset ovat toimineet vain kahdessa eri käyttötarkoituksessa, aluksi sairaalana ja 
myöhemmin alan oppilaitoksena. Käyttötarkoitukset ovat olleet tilatarpeiltaan riittävän 
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samankaltaisia, mikä on säästänyt rakennukset ominaisluonnetta ratkaisevasti muuttaneilta 
saneerauksilta. Sairaalaosastoina toimineet rakennukset ovat hämmästyttävän hyvin 
säilyneitä. Kaikkien rakennusten ulkoarkkitehtuuri ja tilajärjestys on lähes alkuperäisiä. 
Laajennukset ja säilyneisiin rakennuksiin kohdistuneet purkutoimenpiteet ovat vähäisiä.

Vanha lääninsairaala
Vanhan lääninsairaalarakennuksen säilyneisyysaste on korkea. Alkuperäinen ulkoark-
kitehtuuri on säilynyt hyvin. Suurimmat muutokset ovat 1940-luvun laajennukset, jotka 
toteutettiin alkuperäiselle rakennustyylille alisteisina. Laajennukset ja muutokset ovat tuskin 
erotettavissa. Aukotus on pihajulkisivua lukuun ottamatta alkuperäisen kaltainen. Sisätilojen 
alkuperäinen tilajärjestys perustui keskikäytävään, jonka eteläpuolella sijaitsivat isommat 
pääkäyttötilat ja pohjoispuolella sekä siivissä pienemmät aputilat. Tilaratkaisu on edelleen 
havaittavissa. Alkuperäisiä sisäpintoja ja rakennusosia ei juuri ole säilynyt. 1940-luvun 
peruskorjauksesta on säilynyt osakokonaisuuksia, kuten pääporras ja yläparveke.

Kirurginen osasto
Kirurgisen osaston ulkoarkkitehtuuri on hyvin säilynyt. Muutokset ovat olleet suhteellisen 
vähäisiä. Länsipuolella rakennusmassassa sisäänvedetyt parvekkeet on muutettu 
sisätilaksi, mikä on julkisivumuutoksen lisäksi vähentänyt luonnonvaloa keskikäytävältä. 
Leikkaussaliosan poistumistieporras länsipäädyssä on toteutettu suoraviivaisesti ja erottuu 
selvästi myöhemmäksi lisäykseksi. Aukotus on säilynyt suurelta osin alkuperäisenä. 
Sisätilojen tilajärjestys on säilynyt hyvin. Sairaalatilojen muutoksessa opetuskäyttöön tiloja 
ei ole pilkottu vaan päinvastoin pieniä potilashuoneita on yhdistelty suuremmiksi 
opetustiloiksi. Leikkaussalien alkuperäiset luonnonvalojärjestelyt lasivälikaton kautta ulla-
kolta on menetetty välipohjien rakentamisen ja ullakon käyttöönoton myötä.

Talousrakennus
Talousrakennus on entisen lääninsairaalan rakennuksista kokenut eniten 
käyttötarkoitusmuutoksia, mutta tästä huolimatta rakennuksen alkuperäinen 
ulkoarkkitehtuuri on hyvin säilynyt. Ulkoasun näkyvimpiä muutoksia ovat olleet väliosan 
korotus, savupiipun purkaminen ja uudet sisäänkäyntikatokset. Rakennuksen kantavat 
rakenteet ja tilajärjestysperiaate ovat alkuperäiset. Viimeisimmässä muutoksessa 
rakennuksen toimiessa kirjastona, asiakastiloissa ensimmäisessä kerroksessa avattiin 
useita uusia aukkoja väliseiniin, väliovet poistettiin ja kirjasalit levittäytyivät pienimpiinkin 
huonetiloihin. Tämä on hämärtänyt rakennuksen alkuperäistä tilahierarkiaa ja sisäistä 
logiikkaa. Porrashuoneissa on vielä alkuperäisiä pintoja, kuten lattiat ja kaiteet.

Taloudenhoitajan rakennus
Alun perin yksinkertainen ja vaatimaton punatiilinen taloudenhoitajan rakennus sai lisää 
kokoa ja näköä vuoden 1910 korotuksen, laajennuksen ja pintarappauksen myötä. 
Asuinrakennuksen ulkoasun yleisilme on tästä vaiheesta, ja sitä on täydennetty 
myöhemmin ainoastaan pihasisäänkäynnin parvekkeella. Sisätilojen tilajärjestys on 
murtunut asuinrakennuksen muutoksessa opetuskäyttöön. Porrashuoneiden paikat ja 
aukotussommittelu ovat säilyneet muuttumattomina.

Oppilaitosrakennus
Vuonna 1993 valmistunut rakennus jäi aikoinaan asetussuojelupäätöksen ulkopuolelle 
vastavalmistuneena rakennuksena. Sen suunnittelussa arkkitehtoniset tavoitteet asetettiin 
korkealle, mikä näkyy myös arkkitehtisuunnittelijan valinnassa. Suunnittelijaksi valittiin 
turkulaisen arkkitehti, professori Pekka Pitkäsen toimisto. Oppilaitosrakennus edustaa 
pohjoismaista modernismia selkeine viittauksineen funktionalismin perinteeseen. 
Rakennuksessa on joitakin yksittäisiä viittauksia 1980-luvulla vallinneeseen postmoderniin 
tyylisuuntaan, mutta yleisilmeeltään se on modernistinen. Rakennus on huolella sommiteltu 
ympäristöönsä. Se muodostaa Kuopion Kaupunginteatterin edustalla olevalle 
kaupunkiaukiolle selvästi rajautuvan reunan ja tyylillisen kontrastin teatteriin, korostaen 
jälkimmäisen merkitystä kaupunkikuvassa. Rakennuksen länsisivun vapaamuotoinen 
massoittelu liittyy luontevasti Valkeisenlammen puistoalueeseen. Oppilaitosrakennus on 
suhteellisen nuoresta iästä huolimatta huomioitu jo Kuopion kaupungin Rakennushistoria-
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teoksessa (Helena Riekki 2005), Kuopion kaupungin Kulttuuriympäristöstrategiassa ja 
Kuopion arkkitehtuurioppaassa.

Kuopion entisen lääninsairaalan rakennukset täyttävät rakennusperinnön suojelemisesta 
annetun lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset valtakunnallisen merkittävyyden sekä 
arviointikriteerien 3 (edustavuus), 4 (alkuperäisyys) 5 (historiallinen todistusvoimaisuus) ja 6 
(historiallinen kerroksisuus) osalta.

Lisäksi on todennäköistä, että 1970-80 -lukujen pintamateriaalien ja –käsittelyjen alla on 
säilynyt vanhoja pintakäsittelyjä ja koristeita. Entistämispotentiaalin turvaaminen ja 
hyödyntäminen rakennuksen kehittämisessä puoltaa suojelua rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla.

EHDOTUS SUOJELUN KOHDENTAMISEKSI

Suojelutarve kohdistuu rakennusten ulkoarkkitehtuuriin, tilajärjestyksen pääpiirteisiin sekä 
rakennusten porrashuoneiden kiinteään sisustukseen.

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri muodostuu julkisivun ja vesikaton rakennusosista, 
yksityiskohdista, materiaaleista ja värityksestä. Julkisivuaukkoihin liittyvät rakennusosat eli 
ikkunat ja ovet ovat ulkoasuun liittyvä kokonaisuus myös sisäpuolisine osineen.

Tilajärjestely muodostuu rakennusten kerrosten keskikäytävästä ja sille hierarkkisesti 
alisteisten huonetilojen välisestä suhteesta. Tilajärjestyksen avulla kyetään hahmottamaan 
rakennusten julkinen käyttöluonne.

Porrashuoneiden kiinteää sisustusta ovat pintamateriaalit, sisäovet, portaat, listat, 
ikkunapenkit ja kaiteet.

Rakennuksittain ehdotetaan suojeltavaksi:
Vanha lääninsairaala
- ulkoarkkitehtuuri
- tilajärjestys
- pääporrashuoneen kiinteä sisustus pintamateriaaleineen

Kirurginen osasto
- ulkoarkkitehtuuri
- tilajärjestys
- pohjoisen ja keskisen porrashuoneen kiinteä sisustus, erityisesti ikkunapenkit, lattiat ja 
kaiteet

Talousrakennus
- ulkoarkkitehtuuri
- tilajärjestys
- porrashuoneiden kiinteä sisustus, erityisesti ikkunapenkit, lattiat ja kaiteet

Taloudenhoitajan rakennus
- ulkoarkkitehtuuri

Oppilaitosrakennus
- ulkoarkkitehtuuri

EHDOTUS SUOJELUMÄÄRÄYKSIKSI
1. Rakennuksia tulee hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo ei 
heikenny. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua kohteen historian, 
alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.
2. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri ja porrashuoneiden kiinteä sisustus tulee säilyttää.
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3. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet, materiaalit ja 
työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta ja ovat muilta osin rakennusten ominaispiirteisiin 
sopivia.
4. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa. Museovirastolla on 
oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

Pääjohtaja Juhani Kostet

Intendentti Juha Vuorinen

Tiedoksi Kuopion kaupunki/Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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