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Yli 100 vuotiaan Puuparantolan tarina lyhyesti

- Oulaisten keuhkotautisparantola aloitti toimintansa vuonna 1914.
- Uusi sairaalarakennus valmistui vuonna 1954.
- Puuparantolan tuberkuloosiosasto suljettiin 1964 vähentyneen

hoitotarpeen vuoksi.
- Oulaskankaan sairaalan toiminta alkoi 4.1.1971.
- Nykyään Puuparantolassa on historianäyttely, jossa on esillä runsaasti

sairaalan esineistöä ja kalusteita, myös lakkautetusta Visalan psykiat-
risesta sairaalasta.



Pohjoisen Suomen ensimmäinen keuhkotautiparantola perustettiin Oulaisten kirkonkylään
vuonna 1914. Oulaisiin sijoitetun, kansallisen sotaväen 13.reservikomppanian rakennukset
olivat valmistuneet vuonna 1883 Pyhäjoen ja Oulaisten-Haapaveden tien väliselle alueelle.
Suomen oma kansallinen sotaväki lakkautettiin Keisari Nikolai II:n määräyksellä vuonna 1901,
joten kasarmi jäi asumattomaksi.

Perustamistarve pohjautui tuberkuloosin vastustamistyöhön, johon oli löydetty tieteelliset
perusteet vuonna 1882. Tällöin Robert Koch löysi Tubibasillin. Tuberkuloosi jylläsi väestössä
siinä määrin, että 1800 –luvun lopussa ja 1900 –luvun alkupuolella jopa 17-30% kaikista
kuolleista kuoli tuberkuloosiin.

Oulaisten keuhkotautiparantolan perustaminen oli kunnanlääkäri Mikael von Pfalerin ansiota.
Hän kutsui 21:den Keski-Pohjanmaan kunnanedustajat kokoukseen, jossa sairaalan
perustaminen katsottiin tarpeelliseksi. 1.3.1914 perustettiin Oulaisten ynnä muiden kuntien
tuberkuloosin vastustamisyhdistys. Kasarmialueen rakennukset kunnostettiin ja sunnuntaina
29. marraskuuta 1914 vietettiin parantolan vihkiäisiä.

PUUPARANTOLAN TARINA



Pikkuparantolan aikana vuodesta 1914 vuoteen 1949 toiminta alkoi 20:llä sairaansijalla.
Pääasiallinen hoitotapa oli hygienis-diettinen eli runsas ja ravitseva ruoka, riittävä lepo, puhtaus ja
puhdas ilma –hyvän ilmanvaihdon, hallimakuun ja ulkoilmakävelyjen kautta. Vuonna 1934
rakennusta laajennettiin paikkaluvun noustessa 80:een.

Toisen maailmansodan aikana parantola toimi osittain jalkaväen koulutuskeskuksena ja
jatkosodassa kirurgisena sotasairaalana leikkaussaleineen  ja poliklinikoineen. Sotasairaalan toiminta
lopetettiin vuoden 1942 alussa ja sotavammapoliklinikka aloitti toimintansa 19.1.1942 toimien jälleen
osittain myös parantolana. Vuonna 1945 tilat vapautuivat jälleen parantolan varsinaiseen tehtävään.
Toisen maailmansodan jälkeen kehitettiin ensimmäiset tuberkuloosibakteeriin tehoavat lääkkeet ja
sairastavuus alkoi vähentyä merkittävästi tulevina vuosikymmeninä.

Tuberkuloosilaissa 1948 määrättiin, että kuntien pitää varata yksi potilaspaikka 600 asukasta kohti,
joten Keski-Pohjanmaan 120 000 asukkaalle hoitopaikkoja tuli olla noin 200:lle potilaalle. Valtiovallan
myönteisen päätöksen jälkeen päästiin uusien tilojen rakentamiseen ja 230 paikkainen
keskusparantola valmistui 1.3.1954. Myös vanha parantola saneerattiin 54 –paikkaiseksi ja vuonna
1960 Keski-Pohjanmaan keskusparantolassa oli hoitopaikat yhteensä 284 potilaalle.
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§ Tuberkuloosissa lääkehoidon lisäksi hoitomuodoksi olivat tulleet eri leikkaushoidot, jotka
kuitenkin tasaisesti vähenivät  1960-luvun taitteessa lääkehoidon tehostuessa ja hoitoon pääsyn
nopeutuessa.

§ Keskusparantolan kehittyminen kohti aluesairaalaa alkoi 60 –luvun aikana.
§ Vanhan parantolan osasto suljettiin 50 vuotta toiminnan alkamisen jälkeen vuonna 1964.
§ Kuntainliiton perussääntö hyväksyttiin vuonna 1968 ja muutostyöt valmistuivat 1970.

§ Parantolan nimi muutettiin Oulaskankaan sairaalaksi.
§ Aluesairaalatoiminta alkoi tammikuussa 1971 kirurgian, sisätautien ja synnytys ja naistentautien

vuodeosastojen avautuessa, myös laboratorio, röntgen ja fysioterapia toiminta kehittyivät.
§ Tuberkuloosipotilaiden hoitoon tarkoitetut osastot luovutettiin pikkuhiljaa muihin tarpeisiin ja

sairaalavuodepaikkoja ei enää tarvittu.
§ Moderni aluesairaala ja Oulaisten terveyskeskuskompleksi valmistui vuonna 1981, jolloin

aloitettiin  yhteistoiminta aluesairaalan ja terveyskeskuksen välillä.
§ Vuonna 1988 Oulaskankaan sairaala siirtyi osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä.

Sairaala on keskittynyt toiminnassaan  kansansairauksien hoitoon.

§ Oulaskankaan sairaala on 100 vuoden aikana kehittynyt potilaiden sairaalahoidon tarpeen
mukaisesti.  Enimmillään sairaansijoja on ollut 284,  nyt vuonna 2019 sairaansijoja on 36

PARANTOLA MUUTTUU ALUESAIRAALAKSI







Oulaskankaan sairaalan esineistöä















Visalan sairaalan esineistöä






