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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Välivainio

Kriteerit / Avainsanat
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Välivainion itäosa on yhtenäisenä säilynyt matalien puurakenteisten
omakotitalojen alue, joka edustaa ansiokkaasti myöhemmän
jälleenrakennuskauden pienimittakaavaisia asuinalueita.
Rakennukset kertovat tyyppitalojen historiaa.
Näkymä Haravatieltä
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Näkymä Talvitien ja Kuokkatien risteyksestä etelään

Sijainti
Välivainio sijaitsee noin kaksi ja puoli kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen Pohjantien ja Talvitien välissä.
Rajaus
Viikate-, Harava-, Sirppi- ja Kuokkatien varrella sijaitsevat asuinrakennukset sisältävä
alue rajautuu lännessä Talvitiehen, itäkoillisessa Pohjantiehen ja etelässä Castreninpuistoon.
Alueen historiaa
Talvisodan aiheuttamaan kasvaneeseen asuntotarpeeseen perustettiin valmistalojen ja rakennusten osien teollista markkinointia varten 1941 Puutalo Oy. Yritys kehitti
tyyppitalomalliston, jonka taloista on tullut jälleenrakennuskauden tunnuskuva. Malliston pohjalta rakennettiin laajoja omakotitaloalueita. Karjasillan asuinalueella on
muun muassa 26 Puutalo Oy:n suosittua Metsäkoto-taloa. 1955 muodostettiin Myyntiyhdistys Puutalo, jonka toiminta jatkui vuoteen 1979. Välivainion asuinalue on laaja
yhtenäinen kokonaisuus, jossa esiintyy neljä erilaista Myyntiyhdistyksen tyyppitaloa.
Alue on rakentunut suhteellisen lyhyen ajan sisällä vuosina 1958 - 68. Poikkeuksia neljästä tyyppitalomallista alueella ovat Sirppitien ja Kuokkatien kulmauksessa sijaitseva
viiden asunnon kaksikerroksinen pienkerrostalo (1968) sekä alun perin tasakattoinen
omakotitalo (1967) Haravatien ja Sirppitien kulmauksessa.

Näkymä Haravatien ja Kuokkatien risteyksestä pohjoiseen

Näkymä Viikatetien ja Hankotien risteyksestä kaakkoon

Alueen rakennukset on Puutalo Oy:lle suunnitellut Risto Simi: ”Mirjantalo” (1959), ”Maijantalo” ja ”Taru Seppo” (1960) sekä ”Matintalo” (1962) . Näiden lisäksi arkkitehti Aatto
I. Korhosen ”Pähkinä” (1960) muodostaa laajan kokonaisuuden talotyyppien mukaan
ryhmitellyllä alueella.
Taloihin on tehty järjestelmällisesti yhdenmukaisia ja alkuperäistä tyyliä noudattavia
laajennuksia 1960-luvulla. Rakennusten kylmää varastotilaa on muutettu lämpimäksi ja kerrosalaa on kasvatettu runkoa pidentämällä. Muutokset sopivat alkuperäiseen
talon henkeen ja tyyppitalo on edelleen tunnistettavissa. Yhtenäisestä laajentamistavasta on luettavissa tyyppitaloja suunnitelleen arkkitehti Kaj Englundin 1939 esittämä
”kasvavan talon” idea, jossa rakennuksen laajentaminen on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Muutamat talot ovat säilyneet muutoksitta.
Käyttötarkoitus
Alueen rakennukset ovat asuintaloja.
Rakennettu ympäristö
Välivainion itäosa on yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue, jonka
katunäkymät ovat melko avarat. Kaduilla on oma tunnelmansa alueittain valittujen
talotyyppien sekä rakennusten kaduittain vaihtelevan tonteille sijoittelun ansiosta.
Tontit on rajattu puusäleaidoin, matalin metalliverkko- tai pensasaidoin.

85

Kuokkatie 57

Näkymä Talvitietä pohjoiseen

Näkymä Viikatetieltä itään

Paikoin alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavat laajennukset, katokset ja massiiviset
lauta-aidat herättävät huomiota muutoin yhtenäisenä säilyneellä alueella. Välivainiolle
näkyy Pohjantien takaa varsinkin iltavalaistuksessaan juhlava Puolivälinkankaan vesitorni.

Lähteet

Maisema
Maastonmuodoiltaan alue on tasainen. Tonttien ja pienten puistojen puusto on kasvanut täyteen mittaansa, valtalajeja ovat koivu ja pihlaja. Lisäksi alueella kasvaa vaahteroita, sembramäntyjä, lehtikuusia ja metsäkuusia. Pensaista yleisimpiä ovat syreenit ja
orapihlaja-aidanteet.

Oulun kaupungin rakennuslupakuva-arkisto

Karjasilta - Rakennetun ympäristön inventointi 2014, Oulun kaupunki, asemakaavoitus, 2015
Lamasalvoksesta elementtitekniikkaan, Suomalainen pientalosuunnittelu
jälleenrakennuskaudella, Kummala, Suomen rakennustaiteen museo, 2005

Alueen arvot
Vähäisin muutoksin yhtenäisenä säilynyt alue edustaa ansiokkaasti myöhemmän jälleenrakennuskauden pientaloalueita. Rakennuskanta kertoo tyyppitalojen markkinoille tulon alkuvaiheesta ja niiden käytön vaikutuksesta asuinympäristöön.
Suunnittelutilanne
Alueella on voimassa useita 1960-luvulla laadittuja asemakaavoja.
Suositukset
Alueelle tulee laatia ominaispiirteet huomioonottavat rakennusten korjaustapaohjeet
sekä viheralueiden ja pihojen kunnostus- ja hoitosuunnitelma.

Välivainio

Talotyyppi Matintalo

Kuokkatietä etelään

Kuokkatietä pohjoiseen
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Kuokkatie 40

Talotyyppi Taru Seppo

Talotyyppi Mirjantalo

Hankotien ja Kuokkatien risteys

Viikatetie 18

Sirppitie 23

Talotyyppi Pähkinä

Talotyyppi Maijantalo

Viikatetietä länteen

