Oulun kaupunki
Päivämäärä

Rakennuksen myynti/purku osoitteessa Matkavaarantie 1213, Yli-Ii
Dno

OUKA/1631/10.00.00./2016

Päätöshistoria

-

Tiivistelmä

Oulun kaupunki omistaa Yli-Iissä osoitteessa Matkavaarantie 1213 sijaitsevan maa-alueen sekä sillä sijaitsevat Tannilan ent.
koulurakennukset. Hallintokunnilla ei ole rakennuksille käyttöä.
Rakennuksen myymisestä / purkamisesta tulee tehdä
yhdyskuntalautakunnan päätös.

Esittelyteksti
Kohteessa on toiminut Tannilan ala-aste ja rakennuksissa on
koulutilojen lisäksi 2 asuntoa. Pihapiirissä sijaitsee myös
varastorakennus, joka on ollut koulun varastokäytössä sekä
rakennuksessa on sijainnut luistinkenttää palveleva pukutila.
Rakennukset ovat ilman vakituista käyttöä ja peruslämmöllä.
Rakennuksille ei ole hallintokuntien taholta käyttöä, joten Oulun
kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista hallita kohdetta.
Matkavaarantie 12-13
Kohde sijaitsee Oulun kaupungin Yli-Iin Tannilassa ja rakennukset
sijoittuvat Siuruanjoen osayleiskaavan mukaiselle julkisten
palveluiden ja hallinnon alueelle, kaavamerkinnällä PY.
Rakennukset sijaitsevat Matkavaara -nimisellä tilalla 564-424-45-8,
jonka kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on noin 4,211 ha.
Tilalla ei ole Oulun kaupungille metsätalouskäyttöä eikä -arvoa.
Koulurakennus on kaksiosainen ja se koostuu kouluosasta
(n. 326 m² hyötyala, ei tark. mitattu), jossa sijaitsee luokkatilat,
liikuntasali sekä keittiötilat. Toisessa osassa (n. 226m² hyötyala, ei
tark. mitattu) sijaitsee kaksi asuntoa, puutyötilat sekä kellarissa
sauna- ja varastotiloja. Rakennukset ovat puurakenteisia, asuntoosa on kellarillinen, lautaverhoiltuja sekä harjakattoisia.
Rakennukset on rakennettu 1950 -luvulla loppupuolella, kohteessa
on öljylämmitys. Rakennuksien ylläpitokulut ovat olleet noin
25 000€/vuosi Oulun kaupungille. Kohteessa on oma vesiliittymä ja
rakennuksen jätevedenkäsittely hoidetaan biologis- kemiallinen
panospuhdistamolla.
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Kohteen asuintiloissa ei ole ollut asuinkäyttöä kesän 2015 jälkeen ja
kyläyhteisö on käyttänyt satunnaisesti koulutiloja liikunta- ja
kokoontumistarkoitukseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on
keskustellut Tannilan Maa- ja Kotitalous seuran edustajan kanssa
rakennuksen myyntiin liittyen, eikä seura ole osoittanut kiinnostusta
rakennuksen ostoon. Seura on ilmaissut toivomuksen
liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta.
Pihapiirissä, koulurakennusten länsipuolella, sijaitsee luistelukenttä,
jonka ylläpidon Oulun kaupungin liikuntatoimen on ilmoittanut
lopettavansa talven 2015 -2016 jälkeen. Tannilan Maa- ja
Kotitalousseuran mukaan kenttä on aktiivisessa käytössä ja he ovat
ilmaisseet halukkuuden neuvotella kentän ylläpidosta jatkossa,
mikäli liikuntatoimi ei jatka kentän ylläpitoa. Kulkureitti
luistinkentälle kulkee koulun pihapiiristä, rakennusten välistä.
Alueen hiihtolatu kulkee rakennuksen ja luistinradan välistä sekä
koulurakennusten pohjoispuolella sijaitsee kota. Käyttäjät ovat
käyttäneet kohteen piha-aluetta paikoitukseen. Alueen hiihtoladun,
urheilukentän ja kodan käyttö tullaan huomioimaan
myyntiprosessin yhteydessä yhdyskuntalautakunnan päätöksen
mukaisesti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on teettänyt rakennukseen
kuntoarvion vuonna 2013. Kuntoarvion mukaan koulurakennus
vaatii lähitulevaisuudessa laajoja peruskorjausinvestointeja. Arvion
mukaan kustannukset yhteensä kymmenen vuoden
tarkastelujaksolla ovat 219 500 €.
Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin mukaisesti, mikäli
kauppahinta jää alle 100 000€, niin myyntipäätöksen tekee
kaupungingeodeetti. Jätetyt myyntitarjoukset käsitellään
kuukausittain.
Liitteet

Kiinteistörekisterin karttaote Matkavaara

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Kaupungingeodeetti Kaija Puhakka

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta päättää, että Oulun kaupungin Yli-Iin
Tannilassa sijaitseva Matkavaara –niminen noin 4,211 hehtaarin
tila 564-424-45-8 sekä sillä sijaitsevat rakennukset asetetaan
julkiseen myyntiin seuraavin perustein:
- Rakennukset ja tila myydään tarjousten perusteella korkeimman
tarjouksen tehneelle.
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- Kohteelle ei aseteta pohjahintaa.
- Kiinteistölle jäävä irtaimisto luovutetaan ostajalle kaupan
yhteydessä.
- Tilalla sijaitseva Tannilan Maa- ja Kotitalousseuran rakentama ja
ylläpitämä kota ei kuulu kauppaan. Urheilukentän, kodan,
mäenlaskupaikan sekä parkkipaikan käyttöoikeus ovat voimassa
13.12.2022 asti.
- Tilan läpi kulkeva latupohjasopimus on voimassa 13.12.2022
asti.
- Kohde asetetaan jatkuvaan myyntiin. Ensimmäinen tarjousten
tarkastelu tehdään 1.7.2016 ja tämän jälkeen kuukausittain.
- Mikäli hyväksyttävää tarjousta ei saada 1.7.2016 mennessä,
myyntiä jatketaan ilman em. käyttöoikeuksia.
-Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä, mutta
ei aseta itselleen velvoitetta hylätä tarjousta, joka ei ole täysin
myyntiehtojen mukainen.
Yhdyskuntalautakunta päättää, mikäli kohteesta ei saada
hyväksyttävää tarjousta 30.9.2016 mennessä, niin yhdyskuntaja ympäristöpalvelut valtuutetaan purkamaan rakennukset
vuoden 2017 aikana.
Lisäksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut oikeutetaan
valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
tekemään asiakirjoihin tarvittavat tekniset muutokset.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/maa ja mittaus, Eerik
Junnikkala, p. 044-7030521

Täytäntöönpanotiedot

Oikaisuvaatimus
Otteet:
Tannilan Maa- ja Kotitalous seura
Maa ja mittaus Eerik Junnikkala, Kaija Puhakka, Juha Peuraniemi,
Anja Rundgren, Pirjo Kurkela

