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Aluerajaus 1:15000

Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Kriteerit / Avainsanat
A Koskelankylä:

Intensiteetti
Kerroksisuus
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
B Toppilan Vanha kangas: Kerroksisuus
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
C Toppilan pientaloalue: Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
Kerroksisuus
Koskelankylän ja Toppilan pientaloalue on kokonaisuus, jossa ovat
lähekkäin oululaisittain jyrkkään maastoon sijoittunut pienipiirteinen
puutaloalue pihapiireineen, vapaasti polveilevan kujaston varsille
rakentunut työläiskaupunginosa sekä yhtenäisyytensä ja katunäkymät
hyvin säilyttänyt jälleenrakennuskauden asuinalue.
Ketjutie 80
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Näkymä Miilutien ja Alatien risteyksestä pohjoiseen

Työväentalo Walo, Ketjutie 79

Sijainti
Koskelankylä ja Toppilan pientaloalue, sijaitsevat noin kolme kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen Oulu - Kemi-radan molemmilla puolilla. Arvokas alue sijoittuu Koskelantien ja Emäpuuntien väliin Tervahovintien molemmin puolin.
Rajaus
Arvokkaita alueita Oulussa I -raportissa esitettyä aluerajausta supistettiin Koskelantien
varren osalta voimakkaiden muutosten vuoksi. Aluerajaus käsittää Koskelankylän,
keskeisen osan Toppilan Vanhasta kankaasta sekä Toppilan puutaloalueen. Koskelantie on tärkeä pohjoiseen kulkeva asutuksen kokoojaväylä, jonka varteen alue rajautuu.
Alueen historiaa
Toppilan Vanhan kankaan ja Koskelankylän asutus on syntynyt 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa, kun Toppilan sahan ja myöhemmin selluloosatehtaan työntekijät rakensivat asuntojaan. Toppilan pientaloalue on rakennettu pääosin 1940-luvulla.
Käyttötarkoitus
Alueet ovat asuinalueita. Koskelankylässä Ketjutien eteläpäässä on entinen työväentalo Valo ja Vanhalla kankaalla sijaitsee pieni lähikauppa.
Rakennettu ympäristö
Ketjutien ja Mastotien varsille nauhamaisesti rakentunut Koskelankylän vanha asutus
(A) sijoittuu länteen viettävään rinteeseen. Säännöllisesti kadun varteen asettuneet
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harjakattoiset asuinrakennukset muodostavat kadunvarsipuuston kanssa tiiviit kylänraitit. Piharakennukset ovat omissa riveissään korttelien keskellä ja alueen ulkoreunoilla.
Toppilan Vanhan kankaan korttelit (B) ovat epäsäännöllisiä ja niiden välissä polveilevat kapeat kujat. Näkymät ovat avaria alueen tiiviydestä huolimatta. Rakennukset on
sijoiteltu tontille vapaasti, katon harjansuunta vaihtelee ja piharakennukset sijaitsevat
joko kadun varressa tai pihan perällä. Kapteenintien ja Perämiehentien välinen katuverkosto on hyvin säännöllinen, kadut ovat kapeita. Rakennukset sijaitsevat kadunpuoleisella osalla tonttia, ja piharakennukset pihan perällä. Katutilaa muodostaa myös
suurikokoinen puusto. Pihoilla kasvaa koivuja, pihlajia ja syreenipensaita.
Sekä Toppilan pientaloalueella (C) että Vanhalla kankaalla (B) on jäljellä runsaasti alkuperäistä rakennuskantaa. Rakennukset ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa tai ainakin
korjauskelpoisia. Toppilan Vanhalla kankaalla rakennuskannasta on noin neljännes
myöhemmin kuin 1960-luvulla rakennettua, mutta yleiskuva on varsin yhtenäinen.
Voimakkaimmin muuttuneella Koskelankylällä (A) uudempaa rakentamista on lähes
puolet.
Maisema
Toppilan pientaloalue sijaitsee tasaisessa maastossa rautatien länsipuolella. Vanha
kangas on rakentunut monimuotoisesti laakealle kumpareelle. Koskelankylän vanha
asutus sijaitsee länteen viettävässä rinteessä.
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Mestarintien ja Airotien risteys
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Alueen arvot
Kolmesta itsenäisestä osa-alueesta muodostuu runsaasti vanhaa rakennuskantaa sisältävä miljöökokonaisuus. Alueet on merkitty kartalle kirjaimin A Koskelankylä, Emäpuuntien ja radan välinen alue, B Toppilan Vanha kangas ja C Toppilan pientaloalue.
Ketjutien ja Mastotien varrelle sijoittuva Koskelankylän alue on jyrkkien maastonmuotojen ja pienipiirteisten katujensa ansiosta edelleenkin intensiivinen osa kokonaisuutta. Siellä on edustavia pihapiirejä vanhoine asuin- ja piharakennuksineen. Rehevä puusto ja rinne korostavat alueen yhtenäisyyttä. Uudisrakentaminen on lisännyt
rakennuskannan kerroksisuutta, vaikkakin pienipiirteisestä mittakaavasta poikkeavat
talot heikentävät alueen alkuperäistä luonnetta.
Toppilan Vanhan kankaan arvot liittyvät tiiviiseen pienipiirteiseen, orgaanisesti muodostuneeseen katu- ja kujaverkostoon, paikoin hyvin säilyneeseen alkuperäiseen vaatimattomaan rakennuskantaan sekä kerroksisuuteen. Alueella on edelleen viitteitä
vapaasti rakentuneesta työläiskaupunginosasta.

Suunnittelutilanne
Alueella C on voimassa 1981 ja alueilla A ja B 1991 vahvistetut asemakaavan muutokset, joiden tavoitteena on turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön
säilyminen mahdollistamalla olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen ja laajentaminen tai korvaava uudisrakentaminen arvokkaaseen ympäristöön sovittaen.
Yhdenmukaista rakentamistapaa on ohjattu asemakaavamerkinnöin ja -määräyksin.
Alueille A ja B on laadittu lisäksi rakentamistapaohjeet.
Suositukset
Peruskorjauksen sekä täydentävän lisä- ja uudisrakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee voimassa olevan asemakaavan lisäksi ottaa huomioon osa-alueille A ja
B laaditut rakentamistapaohjeet. Rakentamis- ja korjaustapaohjeet tulee laatia myös
Toppilan pientaloalueelle C.
Lähteet
Arvokkaita alueita Oulussa osa I, Oulun kaupungin keskusvirasto, Suunnittelupalvelut,
Aluesuojelutyöryhmä, 1999

Toppilan pientaloalue edustaa ansiokkaasti jälleenrakennuskauden asuinalueita aitojen rajaamine tontteineen ja kapeine suoraviivaisine katuineen. Talojen rakennusmassat, julkisivut, detaljit ja alueen katunäkymät ovat hyvin säilyneet. Toppilan pientaloalue on parhaiten arvonsa säilyttänyt osa aluekokonaisuutta.
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