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1 Hakumenettely
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää avoimen
yhteistyökumppanin hakumenettelyn Varjakan matkailualueen kehittäjän ja toteuttajan valitsemiseksi.
Suunnittelualue sijaitsee Oulunsalossa Kempeleenlahden etelärannalla noin 7 km lounaaseen Oulun keskustasta. Ajoyhteys Oulun keskustasta on Kempeleenlahden kiertäen noin 20 km. Alue sisältää osan ns.
Varjakanniemestä, Varjakan saaren itäosan sekä näiden välistä vesialuetta. Suunnittelualueen laajuus on noin 120 ha.
Hakumenettelyn tavoitteena on saada kyseiselle Varjakan alueelle yhteistyökumppani alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Hakijan on
mahdollista hakea yhteistyökumppanuutta myös osalle aluetta, joko
saareen tai mantereeseen tai koko alueeseen kohdistuen.
Oulun kaupunki on päättänyt, että
○○ Varjakan alueen suunnittelua ja toteutusta kehitetään yhteistyökumppanin hakumenettelyllä.
○○ Yhteistyökumppanihakija esittää suunnitelman, jonka mukaisesti
tulee kehittämään aluetta. Suunnitelma voi käsittää koko suunnittelualueen tai mantereen tai saaren osan.
○○ Yhteistyökumppanin on sitouduttava toteuttamaan suunnittelualue esityksensä pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisesti.
Toteuttaminen käsittää myös alueen sisäisen kunnallistekniikan
toteuttamisvastuun.

1.2 Aikataulu
Hakumenettely alkaa 				15.4.2016
Tiedotustilaisuus, Oulunsalon kirjasto
3.5.2016 klo 12
Alueeseen tutustuminen 			
19.5.2016 klo 14
Kysymysten jättö viimeistään 			
16.6.2016 klo 15
Vastaukset kysymyksiin 			
30.6.2016
Hakumenettely päättyy 			
31.8.2016 klo 15
Arvioitu valintapäätös viimeistään 		
31.12.2016
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1.3 Hakemusten jättäminen
Hakuaika päättyy 31.8.2016 klo 15, johon mennessä hakemukset tulee jättää osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, Torikatu 10
A, 90015 Oulun kaupunki tai jätettävä todistettavasti postin tai muun
kuljetuslaitoksen toimitettavaksi saman päivän aikana. Kuoreen merkintä ”OUKA/10891/02.08.01/2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
– Varjakka”. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

1.4 Hakemusten arviointi
Arviointia varten nimetään arviointiryhmä. Arviointiryhmällä on oikeus
käyttää riippumattomia asiantuntijoita.

1.5 Hakumenettelyn hyväksyminen
Hakuohje liitteineen on maksuton. Se on ladattavissa Oulun kaupungin
internetsivuilta. Verkkosivujen välityksellä jaetaan kaikki hakuun liittyvä tieto. Hakuohjeen voi myös hakea kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiakaspalvelusta osoitteesta Solistinkatu 2.
Hakuohje liitteineen on hakumenettelyn järjestäjätahon hyväksymä.
Hakumenettelyssä noudatetaan tämän ohjeen mukaisia sääntöjä, jotka hakija osoittaa hyväksyvänsä osallistuessaan kilpailuun. Hakumenettelyn järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään hakemusta.
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Kuva 1. Hakumenettelyn kohdealue
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2 Hakumenettelyn tavoitteet
2.1 Matkailustrategia
Oulun kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
19.8.2013. Varjakan alueen suunnittelussa tulee edistää kaupungin
strategisia tavoitteita lomamatkailun kehittämisestä, monipuolisista
vapaa-ajan viettomahdollisuuksista ja lähialueen luonnon huomioimisesta.
BusinessOulun laatiman 30.4.2014 päivätyn Oulun seudun matkailustrategian tavoitteena on kasvattaa rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrää miljoonaan yöpymiseen nykyisestä noin 600 000
yöpymisestä. Tämä edellyttää panostamista vetovoimaisiin matkailutuotteisiin, matkailumarkkinointiin ja myyntiin, saavutettavuuden ja
toimintaympäristön kehittämiseen sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöhön. Keskeisenä kehittämisen painopistealueena on kansainvälisen matkailun ja ympärivuotisuuden lisääminen. Sisällön kehittämisessä on tärkeää hyödyntää Oulun lähiympäristön luonnon ja meren
mahdollisuuksia yhdistettynä vilkkaan kaupunkikeskuksen tarjontaan.
Matkailustrategiassa todetaan seuraavasti: ”Vesiaktiviteetit eivät näyttele merkittävää roolia alueen vetovoiman ja palvelutarjonnan kannalta vielä, mutta niissä piilee merkittävä potentiaali oikealla tuotteistuksella mm. melonnassa, purjehduksessa, vesijettisafareissa ja
kalastuksessa sekä talvisen merenjäälakeuden hyödyntämisessä.”
Myös historiasta ja tarinoista löytyy ammennettavaa: ”Tuotteistuksessa tulee nostaa vahvemmin esiin Oulun tarinoita kuten terva, lohi ja
teknologia.”
Tavoite edellyttää myös kapasiteetin lisäämistä niin hotelli- kuin mökkimajoitukseenkin. Vuokrattaviin mökkeihin ja loma-asuntoihin on tavoitteena saada uutta kapasiteettia 750 vuodepaikkaa eli noin 150 uutta loma-asuntoa 2020-luvun alkupuoleen mennessä.
Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa, VirMa -työryhmän raportti 2012:n mukaan monikuntaliitoksessa yhteen liittyvien
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien omistuksessa ja
hallinnassa olevia matkailullisesti merkittävimpiä virkistysalueita ovat
Virpiniemi, Koiteli, Varjakka ja Kierikkikeskus. Työryhmässä määriteltiin
tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä kohdekohtaisesti ja yhteisesti. Varjakan osalta keskeisiksi kehittämistarpeiksi todetaan Varjakan TOP 3 kehittämistarpeet:
○○ Loma-asuminen – asemakaava valmistumassa, loma-asumiseen ja
matkailuyrittämiseen liittyvien investointien edistäminen
○○ Veneilysataman ja siihen liittyvien matkailua tukevien investointien
toteuttaminen
○○ Rakennukset - alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusten kunnostaminen ja ylläpito
4

2.2 Kulttuuri- ja rakennushistorialliset tavoitteet
sekä suojelutarpeet
Museovirasto on laatinut valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin (RKY 2009). RKY-inventoinnissa
suunnittelualue kuuluu Varjakan sahayhdyskunta -kohdealueeseen,
joka käsittää koko saaren sekä osia mantereelta (Kartanon alue). Perusteina inventoinnille on, että Varjakan alue on rakennuskannaltaan
ja miljööltään parhaiten säilyneitä höyrykauden suursahan ympärille
suunniteltuja sahayhdyskuntia.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa Varjakka on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
tärkeänä alueena. Kohdealuerajaus on osoitettu RKY-aluerajauksen
mukaisena. Maakuntakaavan määräyksen voinee tulkita kohdistuvan
RKY2009-inventoinnin mukaisiin arvoihin.
Varjakan osayleiskaavassa saaren rakennettu kulttuuriympäristö
on osoitettu SR-aluevarauksella ja mantereen RM/s-merkinnöillä.
Osayleiskaavaan ei sisälly rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä tai
kohteita. Alueen kulttuurihistorialliset jäänteet ja rakenteet on osoitettu rr-merkinnällä. Suojelumääräyksiä tulee noudattaa.
Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut 29.4.2014 lausuntonsa Varjakan rakennuskannan arvoista ja asemakaavasta. Lausunto kokonaisuudessaan on löydettävissä internetsivujen oheismateriaalissa.

2.3 Maankäytön kehittäminen
Hankittuaan alueet vuonna 1987 Oulunsalon kunta käynnisti alueen kehittämissuunnittelun. Suunnitelmia on toteutettu pienin askelin, mm.
arvokkaiden rakennusten peruskorjauksilla, pienvenesataman laajennuksilla ja virkistystoimintoja parantamalla. Kuntaliitoksen jälkeen Oulun kaupunki on jatkanut alueen kehittämisen suunnittelua kuntaliitoksen yhteydessä laaditun yhdistymissopimuksen hengessä.
Vuonna 2009 Oulunsalon kunta toteutti Varjakka 2020 EAKR-hankkeen ja alueen kehittämiseksi Masterplan - suunnitelman. Alueen jatkosuunnittelun perustaksi laadittu Varjakan osayleiskaava hyväksyttiin
Oulun kaupunginvaltuustossa 18.6.2012. Osayleiskaavan mukaan alue
tullaan asemakaavoittamaan, joka on siten luontainen jatkumo aiemmalle suunnittelulle.
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Asemakaavan laatimiselle on tarvetta monen eri tavoitteen suunnasta. Ratkaistavina ovat mm. alueen käytön tavat, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön arvot, liikenteen ja kunnallistekniikan
kysymykset sekä luonnonympäristön virkistyskäytön ja suojelun kysymykset. Samalla asemakaavan tulee olla joustava alueen vaiheittaiselle kehitykselle. Alueen toteuttamisen haasteet liittyvät mm. liikennejärjestelyihin ja alueen liittämiseen kunnallisteknisiin verkostoihin.
Rakennetun kulttuuriympäristön suojelun osalta taas alueen rakennusten arvojen säilyminen edellyttää toimenpiteitä kohtuullisessa ajassa.
Loma-asumisen ja virkistyskäytön avulla alueelle on luotavissa käyttöä
ja siten toimintaedellytyksiä muille erilaisille pääosin yksityisille toimijoille.
Suunnittelualueen käytön osalta tarvitaan sekä säilyttäviä, että uudistavia ratkaisuja. Alueen arvoja tulee vaalia. Samalla alueen arvojen
säilyttäminen edellyttää käyttäjiä ja investointeja, joiden sijoittuminen
alueelle on haastavaa ilman uudisrakentamisesta saatua lisäarvoa alueiden käytölle.
Asemakaavatyön tavoitteena on luoda Varjakan potentiaalisen ja monipuolisesti arvokkaan alueen kehittämisraamit. Kaavaprosessin kautta
syntyvä asemakaavaratkaisu on tässä tapauksessa nähtävä erityisesti
erilaisia intressejä, lähtökohtia ja reunaehtoja yhteen sovittavana mahdollisuutena alueen kokonaisvaltaiselle käytölle.

Kuva 2. Havainnekuva arkkitehtikilpailun voittaneesta Punostyöstä

J A L O M A - A L U E E N S U U N N I T T E L U K I L PA I L U 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2

1/11

“ p u n o s ”
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3 Rakennusten ja tonttien luovutusperusteet
Varjakan alueen yhteistyökumppanin haun lähtökohtana on, että valittava yhteistyökumppani toteuttaa alueen vanhojen rakennusten kunnostamisen, uusien muodostettavien lomarakennuspaikkojen rakentamisen sekä vastaa alueen toteuttamiseen liittyvistä kunnallisteknisistä
kustannuksista tässä ohjeessa jäljempänä kuvatulla tavalla.
Kaupunki ja yhteistyökumppani tekevät toteuttamiseen liittyvän toteuttamissopimuksen sekä tarvittavat rakennusten ja tonttien luovutuskirjojen esisopimukset yhteistyössä laaditun asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä. Asemakaavaehdotuksen
valmistuttua sopijaosapuolet laativat arviot yhdyskuntarakentamisen
kustannuksista sekä tonttien ja rakennusten arvosta. Tonttien arvion
pohjana käytetään vähintään yhtä ulkopuolista auktorisoitua arvioijaa.
Asemakaavaehdotuksen mukaan muodostettavat tontit voidaan joko
myydä tai vuokrata yhteistyökumppanille. Tonttien luovutusmuodosta
neuvotellaan yhteistyökumppanin kanssa.
Toteuttamissopimukseen otetaan myös ehdot kunnallisteknisten töiden sekä tonttien rakentamisen aikataulusta ja vaiheistuksesta. Lähtökohtana on, että suojeltujen rakennusten kunnostamisen tulee käynnistyä yhtä aikaa uudisrakentamisen kanssa.
Toteuttamissopimuksessa sovitaan rakennusten kunnostamisen aikataulu. Rakennusten (RKY:n mukainen) kunnossapitovastuu siirtyy sopimuksen mukaan yhteistyökumppanille.
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4 Valintakriteerit
4.1 Toiminnallinen konsepti
○○ vastaa matkailu- ja kulttuurihistoriallisiin tavoitteisiin (omaleimaisuus ja vetovoimaisuus)
○○ huomioi merellisyyden ja lomarakentamisen tarpeen

4.2 Maankäytön suunnitelma
○○ maankäytön perusratkaisun laatu, toimivuus ja toteutuskelpoisuus
○○ alueen olosuhteiden, kuten merellisyyden, maankohoamisrannan
erityispiirteiden ja meren korkeuksien vaihtelun sekä vuodenaikojen vaihtelun huomioon ottaminen
○○ alueen kulttuurihistorian huomioon ottaminen ja uudisrakentamisen suhde valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön

4.3 Suojeltujen rakennusten käyttö ja kunnostus
○○ suojeltujen rakennusten käyttötarkoitus ja kunnostusaikataulu

4.4 Toteuttamistapa, vaiheistus ja aikataulu
○○ kohteen toteuttaja / rakentaja

○○ vaiheistus ja toteutusaikataulu

4.5 Hankkeen matkailullinen liiketoimintasuunnitelma ja investoinnin toteuttamisvarmuus
○○ alustava liiketoimintasuunnitelma
○○ investoinnin suuruus sekä toteuttajan / investoijan vakavaraisuus
ja investointikyky

8

5 Kilpailutekniset tiedot
5.1 Oheismateriaali
Oheismateriaali on ladattavissa osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/
asuminen-ja-rakentaminen/Varjakka. Hakumateriaalin käyttöoikeus
on rajattu tähän kilpailuun.

5.2 Hakumenettelyä koskevat kysymykset
Hakumenettelyyn osallistuvilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä
sähköpostilla 16.6.2016 klo 15:00 mennessä työryhmän sihteerille: tapio.takalo-eskola@ouka.fi, Tapio Takalo-Eskola, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus.
Vastaukset kaikkiin kysymyksiin annetaan 30.6.2016 kilpailun internetsivuilla http://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/Varjakka.

5.3 Suunnitteluvarauksen tekeminen
Arviointiryhmä arvioi ehdotukset. Arviointi sisältää koko yhteistyökumppanin hakumenettelyn kirjallisen yleisarvioinnin sekä hakijoiden
tiedot ja ehdotuskohtaiset arvioinnit. Numeerista arviointia ei tehdä.
Arviointiryhmä arvioi määräajassa toimitetut hakemukset kappaleessa
4 esitettyjen kriteerien perusteella. Päätöksen yhteistyökumppanin valinnasta tekee kaupunginhallitus.

5.4 Jatkotoimenpiteet suunnitteluvarauksen jälkeen
Kaupunki laatii kilpailualueelle asemakaavan yhteistyössä kaupunginhallituksen päättämän yhteistyökumppanin kanssa.
Yhteistyökumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa
sovitaan tavoitteista, työnjaosta ja muista ehdoista asemakaavaprosessin aikana.
Suunnittelualueen korttelialueet luovutetaan yhteistyökumppanille
asemakaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisen tontinluovutusehdoista, toteutusaikataulusta, vaiheistuksesta ja muista toteuttamiseen
liittyvistä ehdoista sovitaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tehtävällä
toteuttamissopimuksella.
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6 Kilpailualue
6.1 Maankäytön tilannekuva
Yleistä
Suunnittelualueeseen kuuluu Varjakanniemen kärki, Varjakan saaren
itäosa sekä näiden välinen merialue. Varjakanniemen ja mantereen
erottaa noin 300 metriä leveä salmi. Sataman aallonmurtajan kohdalla
salmen leveys on noin 170 metriä. Suunnittelualue rajautuu eteläpuoleltaan Keskipiirin hajaasutukseen.
Alueen itäpuolella on rakennettuja huviloita ja kesämökkejä, joista vanhimmat ovat viime vuosisadan alkupuolelta. Kaava-alueen länsipuolella on Akionlahti, joka on suhteellisen harvinainen umpeen kuroutuva
merenlahti eli kluuvijärvi. Akionlahti kuuluu Natura 2000-verkostoon.
Suunnittelualuetta kuuluu myös linnustollisesti arvokkaisiin alueisiin.
Suunnittelualueelle leimallista on alueen historia. Varjakan saha rakennettiin saareen 1800-luvun viimeisinä vuosina, jonka jälkeen alueelle
muodostui omavarainen sahayhdyskunta rakennuksineen sekä konepaja ja telakka Pyydyskariin saaren länsipäähän. Sahan ja koko Varjakan
alueen kukoistus hiipui sahan toiminnan lakattua 1930-luvun vaihteessa, jolloin myös saharakennuksia ryhdyttiin purkamaan ja siirtämään
toisaalle. Itse sahalaitoksesta on jäljellä enää perustuksia ja muita
rauniorakenteita, mutta alueelle jäi jäljelle toistakymmentä sahan aikaista rakennusta. Varjakan sahayhdyskunta onkin osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi Museoviraston RKY2009-inventoinnissa. Suunnittelualue kuuluu valtaosaltaan
RKY2009-inventointikohteeseen.
Sahatoiminnan lakattua alueelle siihen saakka luontainen elo hiljentyi.
Luonto on vallannut aiemmin sahatoiminnassa ja avoimina olleita osia
sekä rakennusten pihapiirejä. Rehevä kasvusto ja maanperän nousu
ovat muuttaneet etenkin saaren alueita paikoin vaikeasti kuljettaviksi.
Saaressa on kuitenkin jäljellä saha-aikaiseen kulkureittien pohjiin perustuva ja sen jälkeen muodostunut polkuverkosto.
Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Varjakan osayleiskaava (Oulun kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.6.2012 § 73). Osayleiskaavassa
on ratkaistu ja osoitettu alueen tarkoituksenmukainen käyttö kokonaisuutena. Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa.
Rakennusjärjestys
Alueella on voimassa Oulunsalon rakennusjärjestys (Oulunsalon kunnanvaltuusto 30.1.2002 § 5). Rakennusjärjestys on alueellaan saatettu
voimaan uuden Oulun osalta (Oulun kaupunginvaltuusto 12.11.2012 §
15). Ehdotus Oulun kaupungin uudeksi, koko kaupunkialuetta koskevaksi rakennusjärjestykseksi on hyväksymismenettelyssä.
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Tekniset linjat
Alueen sähköverkon omistaa Oulun Seudun Sähkö. Satamaan tulee ilmajohtona 20 kV:n sähkölinja. Satamassa on pylväsmuuntaja. Lisäksi
DNA:lla on alueella sähköverkkoa maakaapelointina.
Varjakan kartanoon johtaa runkovesijohto Saunarannantien ja Vanhan
Varjakantien kautta. Alueella ei ole viemäriverkostoa.
Maanomistus
Alueen keskeiset osat ovat kaupungin omistuksessa. Suunnittelualuetta omistavat lisäksi Oulunsalon jakokunta ja Suomen valtio (Varjakan
tiealue). Kaupungilla on satamassa vuokra-alue jakokunnan alueella.
Kaupungilla on maanomistusta lisäksi Akionsaaressa sekä suunnittelualueen eteläpuolella ns. Kuovikylän alueella, jolla on rakennettuja ja
vuokrattuja kiinteistöjä. Kaava-alue rajoittuu mantereen itäpuolella yksityisomistuksessa olevaan maahan.

Kuva 3. Ote Varjakan osayleiskaavasta

6.2 Nykyinen rakennuskanta
Varjakan rakennukset muodostavat harvinaisen 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun saarisahayhdyskunnan. Rakennukset on suunnitellut
pääosin entinen Oulun lääninarkkitehti Harald Andersin. Saaressa ns.
Pudasjärvitalo on siirretty Varjakkaan, eikä se ole Andersinin suunnittelema. Kulttuuriympäristö muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja
koostuu Varjakan saaren 14 rakennuksesta, Pyydyskarin saaren 3 rakennuksesta ja Varjakan mantereen 5 rakennuksesta.
11

Lisäksi alueella on jäänteitä siellä sijainneista rakennuksista. Alueelta mitatut rakennukset ja rauniot on esitetty kilpailun internetsivulla
olevassa oheismateriaalissa. Raunioiden alkuperäistä käyttötarkoitusta
voi arvioida ko. internetsivulla olevasta kulttuuriympäristön inventointikartasta (maisemaselvityksen liitekartta, Laura Suomi, 2014).
Saaren rakennuksista on tehty kuntotutkimuksia, joiden yhteenveto on
saatavissa hakumateriaalin internetsivuilla.

6.3 Asemakaavaluonnos
Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos 9.5.2014, joka perustuu Varjakan virkistys- ja loma-alueen suunnittelukilpailun 21.12.2012 voittajaehdotukseen ”Punos”. Hakija voi hyödyntää tehtyä luonnosta omassa
suunnitelmaehdotuksessaan.
Asemakaava-alue muodostuu Varjakanniemestä, Varjakansaaresta ja
näiden välisestä vesialueesta. Asemakaavaluonnos esittää, miten Varjakan arvokasta entistä saha-aluetta voidaan käyttää matkailu-, loma- ja
virkistyskäyttötarkoituksiin. Asemakaavassa määritetään myös alueen
suojelua koskevat ratkaisut. Asemakaavaluonnoksessa rakentamisella
on suunniteltu muodostettavan yhtenäinen rakenne koko kaava-alueelle. Rakennettuja alueita yhdistetään toisiinsa kulkuverkoston avulla.
Kaava-alueesta valtaosa on osoitettu virkistysalueiksi ja vesialueeksi.
Keskeiset virkistysalueet sijoittuvat Varjakanniemen laki- ja ranta-alueille sekä saareen ranta-alueille ja rakentamisen ympärille.
Kaavaluonnoksessa rakentamisen mittakaava on suurinta satamaalueilla. Satamiin on varattu rakennusmahdollisuuksia matkailu- ja satamatoimintoja palveleville rakennuksille, majoitusrakennuksille sekä
alueen käyttöä edistäville liike- ja toimitiloille. Loma-asumisen osalta
on pyritty monipuolisiin ratkaisuihin. Pääosin yksikerroksisia lomaasuntoja on osoitettu 138 kappaletta. Kaavan taustasuunnittelussa on
laadittu erilaisia mökkityyppejä alueelle. Kartanon alue mantereella ja
saaren konttorin alue muodostavat omat rakennuskeskittymänsä. Näillä kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla käyttötarkoitusmerkinnät
edistävät alueiden suojelua, ja suojelutavoitteita on tarkennettu kaavamääräyksin. Kaavaluonnoksen ratkaisussa on yksilöity 14 rakennusta
suojeltaviksi. Kaava-alueen historiallisia jäänteitä on eri osissa hyödynnetty maltillisesti uudisrakentamiseen. Alueen historiallisia jäänteitä
voidaan hyödyntää myös osana virkistysrakenteita.
Liikenneverkon runkona toimivat Varjakantie ja siihen liittyvät tiet.
Nämä muuttuvat kaava-alueen osalta kaduiksi. Järjestelyistä asemakaava-alueen ulkopuolella on laadittu alustavaa suunnittelua kaavatyön yhteydessä.
Asemakaavaluonnoksen mukaan saaren kulkuverkoston pohjana ovat
olemassa olevat osin saha-aikaisiin reitteihin perustuvat kulkureitit.
Näistä keskeisimmät on osoitettu polkuina virkistysalueella. Näillä
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huoltoajo on tarvittaessa mahdollista. Reittejä ei välttämättä tarvitse
rakentaa, eikä niillä ole talvikunnossapidon velvoitetta. Reiteille on kuitenkin varattu riittävät aluevaraukset niiden leventämiseksi. Muut kuin
keskeiset reitit on osoitettu ulkoilupolkuina sekä ohjeellisina puistokäytävinä.
Luonnonympäristön arvoja on vaalittu pyrkimällä sijoittamaan rakennusalueet luonnonympäristön kannalta arvokkaiden alueiden ulkopuolelle. Akionlahden Natura- ja luonnonsuojelualueiden sekä rakennetun alueen välille jää rakentamaton vyöhyke.

6.4 Merellinen Varjakka
Varjakan venesatama sijaitsee pengeraallonmurtajan suojassa Varjakantien päässä. Venesataman maa-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa. Kaupunki vuokraa venepaikkoja. Varjakan venesataman vesialue ja merialue venesataman edustalla ovat Oulunsalon
jakokunnan omistuksessa. Venesatamassa on 164 laituripaikkaa ja 8
rantapaikkaa. Venesatama koostuu neljästä ponttonipistolaiturista ja
kahdesta rannansuuntaisesta ponttonilaiturista. Laitureissa on pääosin
aisakiinnityspaikkoja, mutta myös muutamia kylkikiinnityspaikkoja.
Venesataman tausta-alueella on valaistu asfaltti- ja sorapintainen asiointi- ja pysäköintialue. Autolämmitystolppien yhteydessä on pistorasiat. Venesatamassa on teräsbetoninen veneluiska.
Venesatamaan on tehty kuntotarkastus 17.12.2013. Venesataman tausta-alue on pääosin tyydyttävässä kunnossa. Osa pistolaitureista on
huonossa kunnossa ja tulisi uusia.
Varjakan venesatamaan valmistui 2014 laajennus, johon sisältyy:
○○ satama-altaan laajennus ja uuden aallonmurtajan rakentaminen,
○○ uuden uimarannan rakentaminen sekä
○○ valaistuksen uusiminen ja viheralueiden kunnostus.
Varjakan satama-alue voidaan luovuttaa alueen toimijalle, kunhan sovitaan riittävästä määrästä yleiseen käyttöön jäävistä venepaikoista.
Pysäköintialueet on tarkoitettu yhteiskäyttöön saarelaisille ja satamaalueen käyttäjille ja sen vuoksi niitä on rakennettava riittävästi palvelemaan koko aluetta.
Salmen leveys rannasta rantaan on venesataman kohdalla noin 280
metriä ja aallonmurtajan päästä saaren rantaan noin 170 metriä. Salmen syvyys venesataman kohdalla on syvimmillään noin 5 metriä.
Varjakan venesatamaan johtaa Liikenneviraston ylläpitämä veneväylä (väyläluokka 5). Väyläsyvyys on 3 metriä. Väylä muuttuu satamasta
länteen venereitiksi, jonka ohjeellinen syvyys on 0,7 metriä (reitti on
haraamaton).
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Hakija voi hakemuksessaan esittää sataman operoinnista oman ehdotuksensa toimintamallista ja omasta roolistaan.

6.5 Tiestö ja kunnallistekniikka
Varjakkaan Hailuodontieltä johtava Varjakantie on ELY:n ylläpitämä
maantie (M 18677), joka asemakaavan hyväksymisen myötä muuttuu
asemakaava-alueella kaduksi. Varjakantien yhteyteen rakennetaan
alueen toteuttamisen yhteydessä kevyen liikenteen väylä, joka tulisi
palvelemaan loma-asuntoalueen lisäksi nykyistä asutusta.
Kaupunki rakentaa Varjakantien varteen kevyen liikenteen väylän ja
kunnostaa kaava-alueella asemakaavaluonnoksessa esitetyt kadut,
Varjakantien ja Jorintien sekä Varjakan kartanoon johtavan Franzeninkujan. Kortteleiden sisäiset väylät mantereella ja kaikki väylät saaressa
kuuluvat hankkeen toteuttajan vastuulle.
Suunnittelualueella, sekä mantereen puolella että saaressa, ei ole muita olemassa olevia teitä, kuin edellä mainitut, joita voisi hyödyntää katuina. Nykyiset saaressa olevat väylät voisi luokitella lähinnä poluiksi
tai kärrypoluiksi. Saareen ei ole kiinteää yhteyttä. Tällä hetkellä saareen
kuljetaan sulan veden aikana veneellä tai kapulalossilla, jonka ylläpito
ja omistus siirrettäisiin saaren tulevalle toimijalle.
Kaupunki ei rakenna saareen siltaa eikä ole selvittänyt siihen liittyviä
lupa-asioita. Mikäli silta halutaan rakentaa, on toimijoiden toimesta selvitettävä sillan toteuttamiseen liittyvät lupa-asiat ja kustannettava sillan toteuttaminen. Veneilyliikenne on sallittava salmessa jatkossakin.
Oulun Vesi rakentaa vesihuollon mantereelle samanaikaisesti ja samassa laajuudessa kaupungin katutöiden kanssa. Alueelle rakennetaan uusi vesijohdon runkolinja ja jäteveden paineviemäri. Oulun Vesi
ei rakenna vesihuoltoa saareen, vaan se jää toteutuessaan toimijan
kustannettavaksi ja ylläpidettäväksi.
Alueen sähköhuollosta vastaa Oulun Seudun Sähkö, jolla on runkolinja
valmiina satama-alueelle. Saaressa ei ole tällä hetkellä sähköjä, mutta
ne on tarkoitus rakentaa. Sekä mantereen puoleiselle osalle että saarelle tulevat sähköliittymät voidaan liittää Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n sähköverkkoon liittämishetkellä voimassa olevilla liittymisehdoilla ja –maksuilla.
Varjakkaan rakennetaan tietoliikenneverkko muun kunnallistekniikan
rakentamisen yhteydessä. Asemakaavan laatimisen yhteydessä alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys, joka löytyy kilpailun internetsivuilta.
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7 Hakemusten laadintaohjeet
Hakemuksessa vastataan kirjallisesti hakumenettelyn asettamiin tavoitteisiin. Hakemus tulee esittää A4-koossa. Siitä tulee käydä ilmi ratkaisun pääperiaatteet sekä esittää, miten hakija vastaa asetettuihin kriteereihin. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:
○○ toiminnallisen konseptin kuvaus
○○ maankäytön suunnitelma ja suunnitelmaa tukevaa havainnollistamisaineistoa (kartta A3 ja selostus)
○○ suojeltujen rakennusten käyttötarkoitus ja kunnostusaikataulu
○○ yhteistyökumppani ja muut toteuttajatahot sekä toteutuksen vaiheistus ja aikataulu
○○ alustava liiketoimintasuunnitelma
Hakemuksen yhteydessä tulee esittää tiivistelmä hakemuksesta. Tiivistelmän tulee mahtua yhdelle A4-arkille.
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa CD-levyllä tai muistitikulla aineisto A4- tai A3-koossa pdf-tiedostoina, resoluutio 300 dpi.
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