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Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Etu-Nokela

Kriteerit / Avainsanat
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
Alkuperäisyys / kulttuurihistoriallinen merkitys
Etu-Nokela on yksi Oulun parhaiten säilyneistä yhtenäisistä
jälleenrakennuskauden puutaloalueista puistoineen
ja vehreine katunäkymineen.

Näkymä Veturitieltä pohjoiseen kohti Veturipuistoa
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Varikonpuisto

Näkymä Veturitien ja Kampitien risteyksestä luoteeseen

Sijainti
Nokela sijaitsee kolmisen kilometriä kaupungin keskustasta etelään Poikkimaantien ja
rautatien kulmauksessa.
Rajaus
Arvokkaita alueita Oulussa I -julkaisun aluerajausta on tarkennettu jättämällä eteläosan voimakkaasti muuttunut Taka-Nokela pois. Yhtenäisenä säilynyt Etu-Nokela rajautuu lännessä rautatiehen, etelässä Varikonpuistoon ja idässä Lintulammentiehen.
Alueen historiaa
Nokela on perustettu valtionrautateiden Nokelan varikon valmistumisen jälkeen.
Jälleenrakennuskauden rintamamiestalojen ohella alueella onkin ollut runsaasti rautatieläisten asuntoja, mikä näkyy esimerkiksi katunimistössä. Alueen ensimmäisen
asemakaavan on laatinut arkkitehti Niilo Mattila 1953. Veturipuiston perustamistyöt
aloitettiin 1957 ja puisto valmistui 1959. Etu-Nokelan asuinalue on rakennettu pääosin
vuoteen 1960 mennessä, rivi- ja kerrostalot ovat valmistuneet 1954 - 1970.
Käyttötarkoitus
Etu-Nokelan alue koostuu pääasiassa asuinrakennuksista. Veturitien ja Kiskotien kulmassa toimii alkuperäisellä paikallaan puurakennuksessa lähikauppa. Kiskotien ja Varikkotien kulmauksessa on Jehovan todistajien valtakunnansali (1983).

Näkymä Ratastielle Varikonpuistosta

Rakennettu ympäristö
Etu-Nokelan rakennuskanta koostuu pääosin 1950-luvun tyyppitaloista. Puolitoistakerroksiset puutalot ovat muotokieleltään pelkistettyjä. Pohja on suorakaide ja runkosyvyys kymmenisen metriä. Harjakattoisten talojen kattokaltevuus on noin 30°.
Sisääntulokuisti on yleensä pihan puolella. Varsinkin katujulkisivuissa ikkunat ja ovet
sijoittuvat symmetrisesti.
Rakennukset on suunnattu paikoin katuun nähden vinottain. Autotalli- ja varastorakennukset sijaitsevat korttelien sisäosissa. Valtaosa rakennuksista on verhoiltu vaakaponttilaudoituksella, mutta on myös peiterimaverhottuja ja rapattuja julkisivuja.
Varikkotien ja Kiskotien kulmauksessa on hienostuneita rapattuja 1950-luvun kerrostaloja kaksoispäätyaiheineen ja Veturitien itäpuolella kolmikerroksisia 1960 - 70-lukujen
punatiilisiä kerrostaloja. Uudempaa rakennuskantaa edustavat esimerkiksi Varikkotien
vaaleat tiili- ja puutalot 1980-luvulta.
Katuverkko koostuu lenkkimäisistä tonttikaduista, kokoojakatuina toimivat Kiskotie,
Veturitie ja Varikkotie, joka jatkuu kevyen liikenteen väylänä Taka-Nokelaan.
Veturitietä reunustavat komeat koivut. Myös Varikkotien katutila on idyllinen, kadun
molemmin puolin kasvaa isoja pihlajia ja rakennuskanta on yhtenäistä. Uudet omakotitalot Varikkotien eteläpäässä ovat monimuotoisia ja sijaitsevat hieman irrallaan
muusta korttelirakenteesta. Nurmialue niiden edessä avartaa katutilaa.

Kampitie
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Panoraama Varikkotien ja Vaihteentien risteyksestä

Kiskotie ja Veturitien itäinen osa ovat leveitä katutiloja, sillä molemmin puolin tietä on
kevyen liikenteen kaistat. Kiskotien yleisilme on vihreä, tien varrella on isoja puita ja
pensasaitoja. Joidenkin kiinteistöjen edustalla on puu- tai metalliaitaa. Veturitieltä erkanevat lenkkikadut, Kampitie, Ratastie ja Mäntätie, ovat Etu-Nokelalle tunnusomaisia.
Lenkkikatujen ympäröimät puistot ovat kasvillisuudeltaan monipuoliset.
Maisema
Etu-Nokela on maastonmuodoiltaan suhteellisen tasaista. Länsipuolen rata-alueeseen
rajautuvaa tiiviimpää metsää lukuun ottamatta viheralueet ovat avoimia tai puoliavoimia asuinrakenteen lomassa.
Alueen arvot
Etu-Nokela on yksi Oulun parhaiten säilyneitä jälleenrakennuskauden puutaloalueita,
jonka rakennukset edustavat hyvin aikansa yhtenäistä rakennustapaa. Puusto lisää katunäkymien viehättävyyttä.

muutokseen vuodelta 1991. Asemakaavoissa asuinkortteleita koskevat määräykset tukevat alueen yhtenäisyyden säilymistä uudisrakentamisenkin yhteydessä.
Suositukset
Alueen täydennysrakentamisen ja korjausten suunnittelussa tulee ottaa huomioon
alueen vallitsevat ominaispiirteet. Asemakaava tulisi uudistaa siten, että se tukisi paremmin rakennusten säilymistä.
Lähteet
Arvokkaita alueita Oulussa I, Oulun kaupungin keskusvirasto,
Suunnittelupalvelut, Aluesuojelutyöryhmä, 1999
Höyhtyän viheralueet, arvot –osa 2, Oulun kaupunki, 2012

Muun muassa Veturipuiston erikoinen monihaarainen muoto on peräisin Etu-Nokelan
ensimmäisestä asemakaavasta. Hyvin saavutettava puisto kokoaa lähialueen asukkaita yhteen edistäen yhteisöllisyyttä.

Etu-Nokela

Suunnittelutilanne
Alkuperäinen asemakaava on voimassa Varikkotien ja Jarrutien kortteleissa 30 ja 32,
katualueilla ja Varikonpuistossa. Keskeinen osa Etu-Nokelaa sisältyy asemakaavan

Jarrutie 1

Näkymä Jarrutien ja Vaihteentien risteyksestä itään
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Näkymä Veturipuistosta

Varikkotien kerrostalojen pihanäkymä

Näkymä Varikkotieltä kohti Etu-Nokelaa

Veturitie 5

Veturitie 1, 3 ja 5 Veturitien suunnalta

