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Kilpailun tiedot

1.1

Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Kilpailun järjestäjinä olivat Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta yhdessä Oulun kaupungin Ympäristö- ja
Yhdyskuntapalvelujen kanssa. Kilpailu oli luonteeltaan ideakilpailu, joka toteutettiin opiskelijakilpailuna.
Ideakilpailun tarkoituksena oli löytää uusia ideoita Oulun torialueen ja sen lähirantojen maankäytöstä,
rakentamisesta ja tulevista toiminnoista. Ideakilpailun tavoitteena oli aktivoida Oulun torin elämää ja
kaupunkikulttuuria sykkiväksi kohtaamispaikaksi kaikelle kansalle kaikkina vuodenaikoina. Koska tori
lähirantoineen on tärkeä osa Oulujoen suistoaluetta, kilpailijoiden toivottiin ottavan kantaa merelliseen
historiaan ja muuttuvaan rantamaisemaan. Tavoitteena oli visioida Oulun kaupungille uusi, merellinen
identiteetti.
Tekijöiltä odotettiin uusia avauksia, reipasta otetta, perusteltuja ratkaisuja ja ideoita.
1.2

Osanotto-oikeus

Osanotto-oikeus kilpailuun oli arkkitehtuurin tiedekunnan maisterivaiheen opintokokonaisuuden DLUR
(Design-Led Urban Renewal) -moduulin opiskelijoilla. Kilpailuehdotus tehtiin osana kurssikokonaisuutta, johon
kuului myös muita opintosuorituksia. Kilpailuehdotukset laaditaan ryhmätyönä.
1.3

Palkinnot ja lunastukset

Yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta päätti jakaa kilpailun päätyttyä palkintolautakunnan valitsemille palkittujen
ja lunastettujen ehdotusten tekijöille seuraavat kannustuspalkkiot.
1. palkinto
4-6 lunastuspalkintoa

3000 €
1000…1500 €

Yksimielinen palkintolautakunta saattoi jakaa palkintosumman myös toisin. Lunastamalla ehdotukset Oulun
kaupunki voi hyödyntää kilpailuehdotuksissa esitettyjä ideoita alueen jatkosuunnittelussa katsomallaan tavalla.
Työryhmä voi jakaa palkinnot keskenään tehdyn työmäärän suhteessa.
1.4

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeäminä:
Matti Matinheikki
Riikka Moilanen
Risto Kalliorinne
Kari-Pekka Toivonen
Henna Ukonmaanaho
Helka-Liisa Hentilä
Rainer Mahlamäki
Mikko Törmänen
Jari Heikkilä

apulaiskaupunginjohtaja, palkintolautakunnan pj, Oulun kaupunki,
kaupunginhallituksen pj., Oulun kaupunki
ympäristö- ja yhdyskuntalautakunnan pj., Oulun kaupunki
taiteellinen johtaja, Oulun kaupunginteatteri
toiminnanjohtaja, Oulun liikekeskus ry
professori, arkkitehti SAFA, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tk
professori, arkkitehti SAFA, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tk
asemakaavapäällikkö, arkkitehti SAFA, Oulun kaupunki
kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA, Oulun kaupunki

Pasi Heikkilä

kaupungininsinööri, Oulun kaupunki

Kilpailun sihteereinä toimivat
Matti Karhula
Jari Kuorelahti
Kari Nykänen

Oulun kaupungin nimeämä asiantuntija, arkkitehti SAFA, TkT
yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tk
yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tk

Kurssikokonaisuudesta ja opetuksesta vastaavana toimi professori Hennu Kjisik.
Lisäksi palkintolautakunta saattoi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat ja sihteerit eivät
saaneet osallistua kilpailuehdotusten arvosteluun.
1.5

Kilpailuaika

Kilpailuaika alkoi 03.09.2015, jolloin järjestettiin kilpailuun liittyvä aloitusseminaari Arkkitehtuurin tiedekunnan
Apajan salissa. Kilpailuaika päättyi 03.12.2015.
Kilpailun ratkaisu ja palkintojenjakotilaisuus pidetään 17.12.2015, klo 12:00- Ympäristötalolla, Solistinkatu 2.
1.6. Kilpailun kieli
Kilpailuohjelma laadittiin suomeksi ja englanniksi. Tekijät / työparit saivat tehdä ehdotuksensa joko suomeksi
tai englanniksi. Arvostelupöytäkirja tehtiin suomeksi. Englanninkielisten ehdotusten ehdotuskohtaiset arviot
käännetään osastolla erikseen englanniksi.
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Kilpailutehtävä

2.1

Kilpailutehtävän tausta

Arktinen alue on maapallon puhtaimpia ja luonnontilaltaan parhaiten säilyneitä alueita. Se on kuitenkin
keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia. Ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys ovat mullistamassa
alueen luonnetta. Arktinen alue on viime vuosikymmeninä noussut globaalin muutoksen keskiöön. Tähän on
kolme ensisijaista syytä: arktisten luonnonvarojen merkitys on kasvanut, arktisen ympäristön herkkyys
tiedostetaan entistä paremmin ja geopolitiikan paluu koskee myös arktista aluetta. Arktinen alue voi kehittyä
Euroopan suurimmaksi investointikohteeksi. Arktisten öljyvarojen arvioidaan riittävän tämän vuosisadan
loppuun asti, kaasuvarojen jopa 300 vuodeksi. Pohjoiset mineraalivarat ovat suuret ja esiintymien pitoisuudet
maapallon korkeimpia. Teknologinen kehitys voi avata uusia mahdollisuuksia, kuten kaivannaistoimintaa
meren pohjassa. Merellinen ruuantuotanto - kalastus, kalankasvatus, levien kasvatus – kasvaa pohjoisessa
nopeasti ja on globaalisti merkittävää. Matkailussa kansainvälisten matkailijavirtojen hyödyntämisen
kasvunäkymät ovat hyvät. Arktinen alue tarjoaa matkailijoille elämyksiä eri vuodenaikoina. Näkemys perustuu
Elinkeinoelämän keskusliiton teettämään selvitykseen (Paavo Lipponen) Suomen pohjoiseksi tahtotilaksi
vuosille 2015-2019.
Suomi ymmärtää haasteen ja maan hallitus ottaa keskeiseksi poliittiseksi tavoitteekseen arktisen ja pohjoisen
yhteistyön merkittävän kehittämisen. Katseet kääntyvät pohjoiseen. Suomi aloittaa EU:n tukemana mittavat
investoinnit yhdessä Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa kalottialueen liikenneverkostojen täydentämiseksi.
Matkailun, kaivostoiminnan, teollisuuden ja kaupan kannalta välttämättömät maantie- ja rautatieyhteydet
Jäämeren satamiin sekä poikittaisyhteydet maiden välille rakennetaan.
Oulun kaupunki on liikenteen solmukohta ja portti Euroopasta arktiselle alueelle. Oulun kehittyy pohjoisten
alueiden välisen yhteistoiminnan, hallinnon ja palveluiden keskukseksi. Arktinen kehitys nostaa Oulun seudun
uuteen kukoistukseen. Talous vahvistuu ja monipuolistuu, elinkeinoelämä vilkastuu ja kulttuuri kukoistaa.
Koska hyvinvointi lisääntyy, Oulu on valmis ottamaan vastaan uusia asukkaita. Lasketaan, että kymmenessä
vuodessa Oulun väkiluku nousee noin 240 000 asukkaaseen. Oulu tarjoaa myös erinomaiset olosuhteet
yritystoiminnalle. Oulu on pitkään rakentanut itsestään maailmanluokan tutkimuksen ja tuotekehityksen
keskittymää: tieto-, viestintä- ja nanoteknologiaa, cleantechiä, life scienceä, luovia aloja, perinteistä
teollisuutta, kauppaa ja palveluja. Merkittävässä osassa on yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten tiivis
yhteistyö. Oulussa on myös vankka arktisen tutkimuksen ja osaamisen asiantuntemus. Oulun yliopiston
arkkitehtuurin tiedekunta on maailman pohjoisin arkkitehtikoulu.

Oulu reagoi kasvupotentiaaliin ja päättää kasvaa viisaasti. Oulusta päätetään rakentaa määrätietoisesti
urbaani pohjoinen pääkaupunki. Tämä tarkoittaa kaupunkirakenteen tiivistämistä ja toiminnallista
monipuolistamista erityisesti keskustan alueella. Se merkitsee myös, että kaupungin ydinkeskustan
kaupallinen vetovoima vahvistuu, kaupunkikulttuurin nousee eurooppalaiselle tasolle – ja kaupunkikeskustan
ranta-alueet nostetaan kaupunkikehityksen kärkihankkeeksi. Oulun kaupunki haluaakin palauttaa torin –
perinteisen kaupan ja kohtaamisen - alueen keskeiseksi keskustan kaupunkitilaksi, joka toimii Oulun
merkittävimpänä julkisena tilana ja Pohjois-Skandinavian pääkaupungin symbolina. Tämän vuoksi keskustan
kaupunkirakenteen pääasiallinen tehostaminen päätetään osoittaa torialueen ympäristöön ruutukaava- ja
rantavyöhykkeelle, ja näin siirtää keskustan painopistettä meren suuntaan.

2.2

Kilpailualue

Kilpailualue (competition area) oli jaettu ruutukaava- ja rantavyöhykkeeseen sekä fokusalueeseen (focus area)
torialueelle oheisen liitekuvan mukaisesti.

Ruutukaavavyöhyke ja rantavyöhyke (kilpailualue)
Ruutukaava- ja ranta-vyöhykkeellä – kilpailualueella – maankäyttöä päätetään tehostaa täydentämällä olevia
keskustatoimintoja ja lisäämällä uusia. Voimakkaan kansainvälistymisen seurauksena alueelle tulee
sijoittumaan kansallisia, pohjoismaisia sekä maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä liiketiloineen. Yritysten
toimitilat haluavat korostaa näkyvyyttään kaupunkikuvassa. Tärkeänä kohtauspaikkana alueelle osoitetaan
myös korkeatasoisia majoituksen, kokousten ja konferenssien vaatimia tiloja. Tutkimuslaitosten, yliopiston ja
ammatillisten koulujen roolia voidaan korostaa tuomalla niiden edustustot torialueen läheisyyteen.
Asuntorakentamista halutaan lisätä uusien keskustamaisten asumismuotojen avulla, jotka hyödyntävät meren
läheisyyttä. Torin ympäristön kaupallisten ja yksityisten palveluiden tarjontaa monipuolistetaan esittämällä torin
yhteyteen päivittäis- ja erityistavaran kauppoja, ravintoloita ja kahvioita sekä muita yksityisiä palveluita.
Kirjaston ja vilkkaan teatteritoiminnan ohella aluetta halutaan kehittää myös kulttuuripalvelujen suhteen.

Täydennysrakentamisella tavoitellaan myös alueen kaupunkirakenteen tiivistämistä ja tilallista selkeyttämistä.
Toimintojen sijoittumisella ja rakentamisen painopisteen valinnoilla voidaan luoda torin roolia sekä merkitystä
korostavia ja muuttavia valintoja. Tämän vuoksi torialueen ympäristöä voidaan täydentää
ruutukaavavyöhykkeen osalta harkiten, mutta rantavyöhykkeen osalta voimakkaammin. Erityisesti
suistoalueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia halutaan tutkia.
Torialue (fokus-alue)
Torialueen – fokus-alueen - hyödyntämistä vilkkaan torikaupan, erilaisten yleisötapahtumien ja kohtaamisten
keskeisenä julkisena tilana päätetään kehittää ympäröivien uusien toimintojen ja tilallisten ratkaisujen
mukaisesti. Torin perinteinen merellinen imago halutaan kuitenkin säilyttää. Kansainvälisen merkityksen
korostumisesta huolimatta torin täytyy toimia myös oululaisten jokapäiväisen arkielämän, liikkumisen ja
olemisen keskuksena. Torialueen suunnittelun ja varustelun yhteydessä päätetään suunnittelussa huomioida
Oulun pohjoinen ilmasto – lumi, jää, vesi, tuuli, pimeys - mikä tarkoittaa haastetta julkisen tilojen suunnittelulle
ja niiden käytölle. Tavoitteena on mahdollistaa torin hyödyntäminen monipuolisesti ympäri vuoden, ja
mahdollistaa eri vuodenaikojen mukaisten toimintojen ja tapahtumien järjestäminen.

2.3

Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Tehtävänä oli suunnitella Oulun keskustaan tilallisesti mielenkiintoinen, toiminnallisesti monipuolinen sekä
korkeatasoisesti varusteltu torialue lähirantoineen. Toiminnallisten ja tilallisten ratkaisujen avulla torialueen
roolia tuli selkeyttää julkisena tilana. Torin ympäristöineen - fokus-alueella - tuli olla toisaalta edustava, mikä
antaisi mielikuvan pohjoisen pääkaupungin keskeisestä kaupunkitilasta, mutta toisaalta myös mittakaavaltaan
inhimillinen ja olevaan keskustarakenteeseen sopeutuva. Täydennettävät toiminnat (työpaikat, asuminen,
palvelut, kulttuuri jne) tuli sijoittaa pääasiallisesti kilpailualueelle ja vain harkiten fokusalueelle. Kilpailualueen
monipuolisilla toiminnoilla tuli tavoitella sekoittunutta kaupunkirakennetta. Toiminnat voivat kuitenkin ulkotilojen
osalta laajeta tarvittaessa fokusalueelle.
Fokusalueelle tuli sijoittaa:
- monikäyttöinen konferenssikeskus n 2000 vieraalle ravintolapalveluineen
- kauppatori, pääasiallisesti kesäaikaan, mutta myös joulutorina
- tapahtumatori, tarvittaessa rajattava alue n 2000 vieraalle oheispalveluineen
Kilpailijan tuli ottaa kantaa, tuleeko Vänmanninsaareen tai muualle fokusalueella maamerkkirakennus.
Kilpailualueelle sai sijoittaa:
- hotelleja, majoitus- ja kokoustiloja
- toimistotiloja yrityksille ja kansainvälisille edustustoille
- EU:n arktisen alueen tieto- ja informaatiokeskus
- tutkimuslaitosten edustustot: VTT, Oulun yliopisto sekä ammatilliset oppilaitokset
- keskustamaista asumista: kerrostalot, kaupunkitalot, uudenlainen keskusta-asuminen
- kaupallisia tiloja: päivittäis- ja erikoistavarakauppaa, kauppiastavaratalo, kivijalkaliikkeitä
- tiloja yksityisille palveluille
- kulttuurin ja taiteen tiloja
- rantarakentamista asumiselle
Torialueen tuli jatkaa kävelypainotteista vyöhykettä Rotuaarin, Hupisaarten, Raatin urheilukeskuksen,
Pikisaarten sekä rantavyöhykkeellä saarien suuntiin. Torin sijainti Oulussa on ollut perinteisesti
rantavyöhykkeellä, joten torialueen merellisyys tuli säilyttää. Kilpailualueella rantaviivaa sai muokata vapaasti,
mutta fokusalueella vain harkiten. Torin hyödyntämistä torikaupan keskuksena tuli kehittää. Torilla tuli pystyä
myös järjestämään suuria yleisötapahtumia, esim. festivaaleja, konsertteja ja urheilutapahtumia ympäri
vuoden. Torialueelta tuli pystyä tarvittaessa rajaamaan maksullisia yleisötilaisuuksia varten erillinen
tapahtuma-alue. Torialueelle tuli sijoittaa viihtyisyyttä lisääviä elementtejä: kalusteita, rakenteita, istutuksia
sekä pinnoitteita. Torialueen valaistusjärjestelyihin tuli kiinnittää huomiota. Kilpailualueella olevista

rakennuksista kauppahalli tuli säilyttää ja sen yhteyteen toteutettava hotelli tuli huomioida jatkosuunnittelussa.
Myös kirjasto, teatteri sekä hotelli Radisson Blue tuli säilyttää, mutta niihin voi esittää täydentäviä toimintoja ja
laajennusosia. Rantakadun varren korttelien vanhojen rakennusten julkisivut torin suuntaan tuli säilyttää
nykyisellään. Ranta-aittoja voitiin järjestellä uudelleen, ja ne oli sijoitettava fokusalueelle.
Torialueen suunnittelun tavoitteena ovat
- vetovoimainen ja houkutteleva pohjoisen kaupungin pääaukio
- keskustarakenteen luonteva toiminnallinen ja tilallinen jatke
- toiminnallisesti sekoittunut kaupunkirakenne
- täydennysrakentamisen tyylillinen sovittaminen olevaan rakentamiseen
- toiminnallisesti monipuolinen ja aktiivinen alue ympäri vuoden
- kansainvälisesti edustava keskeinen julkinen tila
- oululaisten olohuone: arkipäivän liikkumisen ja kohtaamisen tila
- torikaupan ja julkisten yleisötapahtumien alue
- merellinen luonteen säilyttäminen
- varustelutasoltaan korkeatasoinen jalankulkuvyöhyke
2.4

Ehdotusten arvosteluperusteet

Palkintolautakunta painotti arvostelussaan erityisesti seuraavia näkökohtia:








Kokonaisratkaisun arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu
Torialueen identiteetti Oulun merkittävimpänä julkisena tilana
Torialueen toiminnallinen ideointi ja toiminnan luontevuus sekä vetovoimaisuus
Liikkumisen sujuvuus ja palvelujen saavutettavuus
Jalankulkuympäristön ja julkisten ulkotilojen laatu
Ehdotuksen suhde rakennettuun ympäristöön ja suistoalueeseen
Kokonaisotteen innovatiivisuus ja tuoreus

Arvostelussa painottuivat ratkaisun yleinen laatu sekä omaleimaiset ideat. Kokonaisratkaisun toimivuutta
pidettiin tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.
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3.1

Ehdotusten arvostelu
Ehdotusten yleisarvostelu

Kilpailuun saapui seitsemän (7) ryhmissä laadittua kilpailuehdotusta. Kilpailun taso oli erinomainen. Kilpailu oli
luonteeltaan ideakilpailu, jossa haettiin uusia ja ennakkoluulottomia ideoita suistoalueen, rantavyöhykkeen
sekä torialueen suunnitteluun. Ideakilpailun luonteen vuoksi ehdotuksissa esitettyjä asioita tuleekin tarkastella
periaatteellisina ratkaisuina enneminkin kuin yksityiskohtaisina suunnitelmina. Kilpailutehtävä oli
mittakaavallisesti haastava, koska ratkaistavana oli usean eri mittakaavan suunnittelutehtäviä
kaupunginosatasosta torialueen kalustetason detaljointiin. Työn laajuudesta johtuen jokin suunnittelun osaalue oli siten saattanut jäädä toista heikommalle. Kilpailu osoitti, että torin ympäristöä ja ruutukaavakeskustan
eteläosaa tulee tarkastella kokonaisuutena. Kilpailualueen eri osia voidaan myös kehittää eri
kilpailuehdotusten pohjalta.
Kaikki ryhmät olivat oivaltaneet fokusalueena tutkitun torialueen nykytilan väljyyden, keskeneräisyyden sekä
tilallisen ja toiminnallisen jäsentymättömyyden. Myös kilpailun tavoitetta torialueen ympärivuotisesta käytöstä
oli tutkittu ansiokkaasti aktivoimalla toria ja sen lähiympäristöä monipuolisesti. Ehdotusten perusteella torin oli
nähty tarjoavan mahdollisuuksia hienovaraisesta täydentämisestä rohkeisiinkin ratkaisuihin. Ehdotukset olivat
eri tavoin pyrkineet tilallisesti rajaamaan tai supistamaan torialuetta sekä jakamaan sitä osa-alueisiin –
pääasiassa kauppa- ja tapahtumatorin suhteen. Parhaimmissa ehdotuksissa torialueen jakamista on lisäksi
motivoitu erilaisilla toiminnallisilla sisällöillä tai teknisillä järjestelyillä. Aukiotilat toimivat parhaimmillaan
tilasarjana – kesätori – talvitori – tapahtumatori – rakennusten sisätilat. Myös toiminnallista joustavuutta
aukioiden välillä eri tapahtumien suhteen pidettiin tavoiteltavana. Aukioiden liiallista erottelua rakenteellisin
ratkaisuin (rakennukset, vesiaiheet) on pidetty haasteellisena, vaikka ehdotukset ovat tuoneetkin torialueen
käsittelyyn oivaltavia ja jopa kaupunkikuvallisesti näyttäviä ratkaisuja.

Rohkeimpana torialueen uudistajana on nähty ehdotus ”Restitsching the shoreline”, jossa torin käyttöä oli
ideoitu yllättävällä kansirakenteella ja ratkaisun arkkitehtonisella ratkaisulla olisi mahdollisuuksia nousta jopa
kansainvälisesti merkittäväksi kohteeksi. Ehdotus vaatisi kuitenkin tarkempaa jatkotutkimusta, koska sen
mahdollisuudet ja riskit ovat huomattavat. Hienovaraisesti torialueen käyttöä on taas lähestytty ehdotuksessa
”The Human Scale”. Lähes kaikki ryhmät ovat sijoittaneet hotellin eteen konferenssikeskuksen pienentämään
torin rajausta ja osittain piilottamaan hotellin rationaalista julkisivua. Useassa ehdotuksessa keskuksen sisätilat
sekä kattopinta toimivatkin mielenkiintoisina jatkeina tapahtumatorille. Parhaimmillaan keskus saataisi
muodostaa torille merkittävänkin arkkitehtonisen lisän. Ratkaisematta sen sijaan ovat jääneet olevan hotellin
luonteva laajentaminen, sen ympäristön jäsentely erityisesti pohjoisen puolella sekä luonteva ajoneuvoyhteys
kallioparkkiin rakennusten välistä.
Vänmanninsaaren käsittely oli ehdotuksissa osoittautunut varsin vaikeaksi, mikä kertoo alueen täydentämisen
haasteellisuudesta. Saaren kehittäminen rakentamisella tai toiminnallisella aktivoimisella ei ollut tuottanut
erityisen oivaltavia uusia avauksia. Erityisesti kirjastoa ja teatteria ympäröivän aukiotilan jäsentely oli jäänyt
ehdotuksissa useasti puutteelliseksi tai esitetyt toimenpiteet eivät olleet merkittävästi parantaneet nykyistä
tilannetta. Ehdotus ”North Flow” tarjosi teatterin länsipuolelle maamerkkimäistä hybridirakennusta, joka sisälsi
useita erilaisia kaupallisia palveluita sekä toimistotilaa. Ratkaisu on yllättävä, sillä se tarjoaa massiivista
toiminnallista vetovoimatekijää aktivoimaan alueen käyttöä. Ratkaisu nosti esille myös kysymyksen
täydennysrakentamisen mittakaavasta alueelle.
Osassa ehdotuksia rakentaminen tavoitteli maamerkkiä voimassa olevan asemakaavan mukaisella ratkaisulla
sijoittamalla tornirakennuksen Vänmanninsaaren länsireunalle osaksi matalampaa rakennusmassaa. Saaren
suorakulmaisesta koordinaatistosta poikkeavaa massoittelua pidettiin vieraana tapana luoda visuaalista
painopistettä. Kaikissa ehdotuksissa otettiin kantaa rantavyöhykkeen maamerkki-ratkaisuun, ja teemaa oli
kehitelty eri tavoin. Vänmanninsaaren lisäksi muutama ehdotus sijoitti maamerkin Elban saarelle. Muita
sijainteja olivat Rommakonselkä ja lähisaaret. Maamerkeiksi esitettiin rakennusten lisäksi myös majakoita ja
kelluvia rakennelmia. Torialuetta ympäröivän vesialueen urbanisointi ja aktivointi on tuottanut joissakin
ehdotuksissa positiivisia elementtejä suistoalueelle. Paikoin se oli tuottanut myös tilallisesti irrallisia ratkaisuja,
jolloin rakentaminen näyttäytyi lähinnä sattumanvaraisena rakennuskokoelmana.
Kilpailualueen eteläosan täydennysrakentaminen oli mahdollistanut monipuolisen lähtökohdan
rantavyöhykkeen aktivoimiselle. Rantoja, lähisaaria ja Hollihaan aluetta oli ehdotuksissa lähestytty eri tavoilla:
ehdotus ”The Sea(ty) Circle” oli jättänyt Hollihaan puiston lähes rakentamatta; ehdotus ”Ou-Luups” oli
rakentanut sen osittain ja ehdotus ”Powerline” oli rakentanut alueen täyteen. Hollihaan puiston
täydennysrakentamista pidettiin mahdollisena, mikäli kompensaationa puistoalue osoitettiin muualta, esim.
läheisiltä saarilta. Ehdotuksissa, joissa puisto oli säilytetty mantereella, sen kokoa tai muotoa oli kuitenkin
muutettu rajaamalla puistoa uudiskortteleilla määrätietoisemmin. Parhaimmillaan ratkaisut olivat tuottaneet
onnistuneita ratkaisuja, jotka paransivat selvästi nykytilannetta. Myös muutamat puistoon rakennettavaksi
esitetyt kortteliratkaisut oli esitetty varsin uskottavasti ympäristön rakentamisen mittakaavaan ja rakeisuuteen
sopivana. Toiminnoista luontevimmaksi arvostelussa nähtiin asuminen, jota oli täydennetty lähipalveluilla ja
työpaikoilla. Koska torialueen läheisyys ei ollut tarjonnut mahdollisuuksia työpaikkarakentamiseen,
muutamissa ehdotuksissa esitetty oli Hollihakaan työpaikkavaltaisia korttelialueita joko hajautetusti tai
keskitetysti. Useat huomattavan massiivista toimistorakentamista esittäneet ehdotukset olivat pyrkineet
peittämään paperitehtaan hallitsevaa asemaa etelän suunnassa, ja esittäneet siksi työpaikkavyöhykettä
puskuritoimintona. Toiminto on sinällään mahdollista, mutta sen laajuutta tulisi harkita. Onnistuneimmat

sovellutukset työpaikkarakentamisesta liittyivät asuinkortteleihin täydentävinä toimintoina, kuten ehdotuksessa
”The Human Scale”.
Selvästi mielenkiintoisimmat täydennysrakentamisen alueet sijoittuvat saarille, joiden avulla helposti luodaan
viihtyisiä ja merellisiä kokonaisuuksia, kuten ehdotuksessa ”Oulu (un)chained”. Erityisesti asumiseen,
virkistykseen ja lomailuun liitetyt toiminnot ovat tuntuneet luontevilta tavoilta hyödyntää saaria. Sen sijaan
kaupallisiin tai julkisiin palveluihin sekä työpaikkojen mittavaa sijoittumista pidettiin mm saavutettavuuden
suhteen haasteellisena. Osassa ehdotuksia rantavyöhykettä oli täydennetty Kiikelin rakentamistapaa
mukaillen uusilla pienillä keinosaarilla Kuusiluodon läheisyydessä, mikä oli tuottanutkin onnistuneita ratkaisuja.
Rakentamiskorkeudet olivat pysyneet maltillisina, vaikka rakentamistehokkuus onkin ollut suuri. Riittävällä
rakentamistehokkuudella voidaan kompensoida rakentamisen suurempia kustannuksia. Vaikka saaria olikin
täydennetty rakentamisella, niille oli usein kuitenkin jätetty myös viheraluetta. Saaria oli pyritty yhdistämään
kevyenliikenteen reiteillä kiinteämmin osaksi keskustaa, ja parhaillaan ne tarjosivatkin mielenkiintoisen
jatkumon torialueen kävelyvyöhykkeeltä, kuten ehdotus ”Oulu (un)chained”. Saarten ajoneuvoliikenne oli
ehdotuksissa johdettu eteläosan katuverkon kautta, mikä tarkoitti mahdollisesti toista siltayhteyttä etelästä.
Saarten avulla oli johdettu siltayhteys myös Hietasaaren puolelle.
Ehdotuksissa rantavyöhykettä oli käsitelty ja jaksotettu eri tavoin. Kaikki kilpailuehdotukset olivat onnistuneet
muovaamaan saarten identiteettiä, vahvistaneet saarten yhteyttä sekä tutkineet monipuolisesti eri toimintoja.
Useimmissa ehdotuksissa rantaviiva oli selkeästi rakennettu ja siihen sijoittui leveämpi kevyen liikenteen reitti.
Jokin ehdotus säilytti rannan luonnonmukaisempana, jolloin rakennetummat rannat sijoittuivat vastaavasti
saarille, kuten ehdotuksessa ”Ou-Luups”. Korttelirakenne tai rakennukset oli joissakin ehdotuksissa tuotu
aivan rantaviivan tuntumaan, mutta arvostelussa pidettiin tärkeänä, että rantavyöhyke säilyy julkisena alueena.
Sen sijaan saarten täydennysrakentamisessa rantojen yksityistäminen oli paikoin mahdollista. Rantaraitin
yhteyteen oli lisätty satama-aiheita ja venelaitureita, mikä osaltaan tuki alueen merellistä vaikutelmaa. Reitin
kytkeytymistä olevaan ruutukaavarakenteeseen oli ehdotuksissa tutkittu eri tavoin, ja parhaimmillaan reitti
liittyykin luontevasti katuverkkoon. Rantareitin tai rantaviivan liian voimakasta muotoilua ei pidetty
onnistuneena ratkaisuna, vaikka lähestymistapa olikin tuottanut paikoin mielenkiintoisen uuden elementin
rantavyöhykkeelle, kuten ehdotuksessa ”North Flow”. Vesiaiheiden runsas käyttö mantereen puolella nähtiin
myöskin vastaavasti haasteellisena ja kalliina toteuttaa.
Ehdotukset esittelivät useita tulkintoja merellisyydestä Oulun identiteetin suhteen. Useissa ehdotuksissa
esitetyt toimenpiteet olivat johtaneet merelle avattuihin näkymiin, rajattuihin perspektiiveihin sekä harkittuihin
tilasarjoihin vesiaiheiden äärellä. Vesipeilin esteettistä vaikuttavuutta oli hyödynnetty täydennettävien aleuiden
sekä torialueen käsittelyissä. Kaikki ehdotukset houkuttelivat liikkumaan veden äärelle kävellen, pyöräillen ja
soutaen. Pikisaareen ei kilpailuohjelman mukaan saanut esittää juurikaan uutta toimintaa.
3.2

Ehdotuskohtainen arvostelu

OU-LUUPS
Ehdotus perustuu 4 kehämäiseen lenkkiin, joille on luotu erilaiset toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset profiilit.
Lenkkien risteyskohta sijoittuu torille Kaarlenväylän sillan kohdalle, jota korostaa uudelleen sijoitettu Toripolliisi
–patsas. Idea kehistä toimii periaatteellisena lähtökohtana toimintojen keskittämiselle, mutta jää kuitenkin
paikoin vaikeasti hahmottuvaksi. Ehdotuksessa on huolellisesti tutkittu kokonaisrakenne. Rantavyöhykkeelle
on sijoitettu monipuolisia reitistöjä sekä täydentäviä toimintoja ja rakennuksia siten, että rakennetut rannat
muodostuvat pääasiassa saarien yhteyteen ja oleva rantaviiva jää luonnonmukaiseksi. Hollihaan puistoa on

täydennetty huomattavasti, ja viheraluetta jää vain urheiluhallin ja rantavyöhykkeen kohdalle. Vastaavasti
Hevossaari on esitetty korvaavana laajana virkistysalueena uusine toimintoineen. Kiikelin eteläpuolelle on
osoitettu uusi asumista ja palveluita käsittävä keinosaari, joka on korttelirakenteeltaan hieman tiukahko. Se
jatkaa kanavan rantaa ja täydentää rakennettujen Sonni-, Virta- ja Varsasaaren ketjua. Esitetyt uudet
siltayhteydet ovat harkittuja. Uusi rakentaminen on mittakaavaltaan ja rakeisuudeltaan ympäristöön sopivaa ja
se hyödyntää monipuolisesti erilaisia asuntorakentamisen tyyppejä. Täydennysrakentamisen tapoja myös
olevien keskustakorttelin osalta on tutkittu monipuolisesti, ja luotu niillä tiivistä korttelirakennetta.
Rakentamisen ja reittien liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen on luontevaa.
Tori on ehdotuksessa jaettu muodoltaan ja laajuudeltaan sopivan kokoisiin osa-alueisiin, ja jäsennelty niitä mm
lämmitettävyyden, rantaviivan käsittelyn sekä tasoerojen avulla. Yhdessä toria rajaavien talvitorin ja
konferenssikeskuksen sisätilojen jatkeena torialueesta muodostuu luonteva, erityyppisten aukioiden tilasarja,
jonka voi kuitenkin havainnoida helposti. Kokonaisuus on vetovoimainen ja saattaa aktivoida torille
ympärivuotista toimintaa. Tapahtuma-aukiota on tarpeettoman paljon laskettu perustason alapuolelle, vaikka
siten aukiota rajataankin ympäristöstä. Useat korkoerot asettavat esteettömyydestä huolimatta
liikkumisympäristön turvallisuuden suhteen haasteita mm talviaikaan. Konferenssikeskus on sijoitettu hotellin
eteen matalana rakennusmassana, jotta näkymät hotellin ylemmistä kerroksista voidaan säilyttää.
Vänmanninsaareen on osoitettu Arktinen keskus julkisena rakennuksena alkuperäistä Jaatisten suunnitelmaa
mukaillen. Rakennuksen sijoitus ja massoittelu on onnistunut; matalaan osaan liittyy 20 kerroksinen torni
maamerkiksi, joka päättää näkymän torin suunnasta. Keskuksen, kirjaston ja teatterin väliin jäävä aukiotilan
toiminnallinen luonne jää kaupunkikuvallisten tekijöiden varaan, eikä se näin ollen jatka rannan aukiotilojen
toiminnallista ideaa. Teatteri on saanut yhteyteensä ulkokatsomon ja kelluvan näyttämön. Rakennusten ja
pintarakenteiden koordinaatiston muutokset herättivät myös kysymyksiä.
Raatinsaaren eteläreunaa on täydennetty matalalla asuinrakentamisella laituriaiheineen, joskin esitetyllä
tavalla korttelirakenne jää hieman irralliseksi aiheeksi ja muuttaa rannan julkista luonnetta. Linnasaareen on
esitetty maauimala keskeiselle (ja perinteiselle) paikalleen, mitä pidettiin hyvänä ratkaisuna. Merellisyys
Rommakonselän suunnasta on toteutettu hienovaraisesti olevaa korttelirakennetta ja rantaviivaa täydentäen.
Ehdotuksen ansiot ovat selkeässä, tasapainoisessa ja harkitussa rantavyöhykkeen täydennysrakentamisessa
sekä torialueen monipuolisessa ideoinnissa.

OULU (UN)CHAINED
Ehdotus nimensä mukaisesti ”vapauttaa” kaupunkirakennetta saarille, mutta ”sitoo” ne samalla yhteen ja
osaksi keskustaa. Ehdotuksessa rantavyöhykkeen rakentamisen painopiste siirretään korostetusti saarten
tehokkaaseen rakentamiseen asumisen ja muiden toimintojen suhteen. Saaret kytketään osaksi rantareittiä ja
toiminnallista vyöhykettä. Runsasmuotoinen kaupunkirakenne rönsyää paikoin varsin formalistisena
tilanmuodostuksena. Hollihaan puisto on jätetty rakentamatta, mutta se on rajattu määrätietoisemmin uusilla
täydentyvillä asuin- ja toimistorakentamisen kortteleilla. Toimistorakentaminen tuo alueelle toiminnallista
monipuolisuutta ja elämää sekä toimii puskurina tehtaan suuntaan. Rakentamisen määrä on kuitenkin
huomattavan suuri ja korttelirakenne muodoltaan irrallinen. Rantaviiva on rakennettu kauttaaltaan ja osoitettu
kevyen liikenteen reitille, mikä luo huolitellun rantaviivan koko alueelle. Kiikelin saaren eteläpuolelle on esitetty
uusi keinosaari, joka täydentää mielenkiintoisesti olevaa korttelia. Saaret yhdessä luovat voimakkaan
identiteetin omaavan korttelien saariston. Vaikutelmaa on tehostettu erottamalla korttelit kanavilla ja
korostamalla aluetta mm puurakentamisella. Erityisesti Hevossaaren osalta korttelirakenne on mielenkiintoinen
”Pikku-Venetsia”. Ratkaisu luo persoonallisen ja kaupunkikuvallisesti vaikuttavan uuden kerroksen
täydentyvään keskustarakenteeseen. Myös saarten viherympäristöä on pystytty säilyttämään. Jotkin saariin
sijoitetut toiminnot voivat tosin olla vaikeasti toteutettavissa tai saavutettavissa. Saariketju päättyy

Heinäsaaren majakkamaiseen ”valokirkkoon”, joka toimii Hartaanselän veistoksellisena kiintopisteenä.
Olevaan keskustarakenteen osalta on tutkittu erialaisia täydennysrakentamisen ratkaisuja.
Torialue on jaettu kahteen osaan kauppa- ja tapahtumatorin suhteen. Jako on toteutettu tilallisesti sijoittamalla
ranta-aitat uudestaan Pakkahuoneenkadun jatkeen suuntaisesti, ja rajausta on tehostettu vielä matalilla
vesialtailla. Ranta-aitat toimintoineen luovat aktiivisen rajavyöhykkeen aukioiden välille. Aittojen siirtoa voi
pitää ”oululaisittain” varmana keinona jakaa aukiotilaa vyöhykkeisiin. Syntyneet aukiot ovat kuitenkin hieman
yllätyksettömiä. Tapahtuma-aukio vaikuttaa pieneltä, eikä vesiaiheena ja aittarivinä toteutettu erottelu
mahdollista aukiotilojen luontevaa yhteiskäyttöä. Aitat ovat myös nykyisessä paikassaan kaupunkikuvallisesti
merkittävässä asemassa, joten ratkaisun olisi voinut toteuttaa uusillakin aitoilla. Konferenssikeskus sijoittuu Lmuotoisena massana hotellin edustalle liittyen tapahtuma-aukioon. Massoittelu jättää Rantakadun
julkisivulinjan näkymään torin keskustan puoleisena rajauksena. Vänmanninsaarta on täydennetty varsin
voimakkaasti muotoillulla täydennys- ja ympäristörakentamisella. Hartaanselän puoleiselle reunalle on esitetty
moderneihin ”ranta-aitoihin” yksityisiä toimintoja ja kaupallisia palveluja täydentämään julkisten rakennusten
aluetta. Poikkeava diagonaalinen korttelirakenne jo itsessään toimii maamerkkimäisenä päätteenä
monumentaaliaukiolle, ja muodostaa jännitteisen komposition teatterin ja kirjaston kanssa. Voimakas
formalistinen muotokieli on kuitenkin alueelle vieras eikä ratkaisua pidetty onnistuneena. Liikennemuotojen
erittely on johtanut toisen sillan rakentamiseen hotellin suunnasta.
Merellisyyden kannalta esitetyt toimenpiteet luovat Rommakonselän suunnasta kaupunkikuvallisesti varsin
merkittävän rakennusten ympäröivän sisämeren keskustan edustalle. Ehdotuksen suurimmat ansiot ovat
saarten urbaanissa täydennysrakentamisessa. Ehdotuksen asiakirjat ovat havainnolliset ja erityisesti
taidokkaat perspektiivikuvat antavat selkeän käsityksen tekijän kaupunkikuvallisista tavoitteista.

NORTH FLOW
Ehdotus on kaupunkirakenteelliselta lähestymistavaltaan reipasotteinen ja muotoaiheiltaan rikas.
Rantavyöhykkeen käsittely on veistoksellista ja vesiaiheiden käyttö on runsasta. Vesi toimii ehdotuksen
kaupunkirakenteellisena perusideana rantavyöhykkeellä ulottuen pienempinä aiheina ruutukaavavyöhykkeelle
saakka. Hollihaan puisto on erotettu omaksi saarekseen, mikä korostaa viheralueen kaupunkikuvallista
asemaa. Täydentyvä puiston reunan korttelirakenne lomittuu vesiaiheiden kanssa onnistuneesti, ja paikoin
vesiaiheen käyttö on jopa liioiteltua. Idea toimisi ilman vesiaihettakin. Ratkaisu kuitenkin tuo veden aina
Aleksanterinkadulle saakka. Ehdotuksen kaupunkirakenteellisesti näkyvin elementti on voimakkaasti muotoiltu
laiturimainen rantareitti (bulevardi), joka sijoittuu Raatinsaaren ja Hollihaan eteläreunan satama-alueiden
väliin. Rantareitti kytkee kokonaisvaltaisesti rannan suunnassa olemassa olevat ja uudet toiminnot, alueet
sekä rakenteet yhteen. Raitilta avautuu monipuolisia näkymiä merelliselle rantavyöhykkeelle. Bulevardi päättyy
etelässä korkeaan majakkaan. Paikoin voimakas rantaviivan käsittely yhdessä voimakkaitten muotoaiheitten
kanssa on johtanut tarpeettoman monimutkaisiin tilallisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. Ne tekevät alueen
yleisilmeestä hieman sekavan eikä raitti kiinnity kaikilta osiltaan luontevasti kaupunkirakenteeseen. Bulevardin
voimakasta muotoilua pidettiinkin vieraana ruutukaavarakenteelle. Hollihaan puiston ohella myös Varsa- ja
Hevossaari on jätetty virkistysalueiksi. Täydennysrakentaminen ruutukaavakorttelien osalta keskittyy
tiivistämään korttelirakenteen ”tyhjiä” kohtia.
Torialue on jaettu vesiaiheella – lahdelmalla - kauppa- ja torialueeksi, mitä pidettiin mielenkiintoisena ja
rohkeana tapana muotoilla torialuetta. Hotellin edustalle sijoittuva konferenssikeskus täyttää lähes koko
tapahtuma-alueen. Rakennuksen nouseva kattorakenne muodostaa julkisen tilan jatkeen ja toimii
katsomorakenteena rantabulevardin suuntaan. Kalteva pinta ramppeineen ja vihertasoineen kuitenkin rajoittaa
tapahtumatorin monipuolista käyttöä. Vänmanninsaari on aktivoitu kaupunkikuvallisesti näyttävällä

hybridirakennuksella, joka toimii alueen maamerkkinä ja toiminnallisena magneettina. Rakennuksen sijainti,
hahmo ja sisältö lisäävät alueen kaupunkikuvallista merkitystä ja monipuolistavat torialueen toimintoja.
Rakennus on ”jäävuorimaiselta” hahmoltaan liian suuri teatteriin ja kirjastoon verrattuna. Idean voisi toteuttaa
pienemmälläkin rakennusmassalla. Linnasaaren reuna on rakennettu torialueen taustaksi tarpeettoman
voimakkaasti, koska se peittää osan saaren puistomaisesta siluetista.
Ehdotuksen ansiona on ennakkoluuloton rantavyöhykkeen käsittely, joka kuitenkin esitetyssä muodossaan on
tarpeettoman raju ja paikoin epärealistinen. Esitetyt ympäristörakentamisen ratkaisut edellyttävät huomattavia
toimenpiteitä toteutuksesta aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi. Ehdotuksen kokonaisotteessa on
kuitenkin kaupunkisuunniteluun sopivaa tuoreutta.

THE HUMAN SCALE
Ehdotus on kokonaisotteeltaan hillitty ja lähestyy rantavyöhykettä varovaisesti täydentäen. Rantaviiva on
rakennettu ja sitä on täydennetty rannan suuntaisella reitillä. Reitti alkaa Raatinsaaren asuinkortteleiden
välistä ja päättyy eteläreunan tiedepuistoon. Kaikki esitetyt rakentamistoimenpiteet sijoittuvat reitin
ympäristöön. Hollihaan puisto on täydennetty uudella korttelirakenteella, joka jatkaa luontevasti ruutukaavaa,
mutta varioituu tilallisesti korttelin sisällä ja rakeisuudeltaan puiston suuntaan. Ainoastaan Sonnisaareen on
osoitettu asumista. Virransaari on esitetty saunasaareksi ja Varsasaari lomamökeille. Ehdotus on
mielenkiintoinen erityisesti urbaanin lomarakentamisen osalta, joskin käynti saarille tapahtuu hieman
takaperoisesti. Tiedepuisto sijoittuu selvästi ympäristöään korkeampana korttelirakenteena rantavyöhykkeelle,
ja se luo tilallisesti uuden vetovoimatekijän ja toiminnallisen painopisteen työpaikka-alueena Hollihakaan.
Rakentamisen tapaa ei voi kuitenkaan pitää mittakaavallisesti onnistuneena matalamman
täydennysrakentamisen rinnalla. Puiston rakentamisen myötä Hevossaari on jätetty kompensoimaan
virkistykseen tarkoitettuna viheralueena. Rantareitin varteen sijoittuu nauhamaisesti asuinrakennuksia, joihin
katutasoon sijoittuu liiketiloja. Raatinsaaren reunaa on täydennetty L-muotoisilla rakennusmassoilla, jotka
yhdistävät laiturirakenteet osaksi piha-alueita. Ratkaisu on kaupunkikuvallisesti vaikuttava, mutta vaikuttaa
kaupunkirakenteellisesti hieman irralliselta. Muuten ranta-alue järjestelyineen avautuu Rommakonselän
suuntaan olevan kaupungin siluetille alisteisena tiedekeskusta lukuun ottamatta.
Torialuetta on supistettu sijoittamalla uusia liikerakennuksia ja vanhoja aittoja kauppahallin ”käytävän”
jatkeeksi, jotka avautuvat torin ja Rantakadun suuntiin. Hotellin eteen sijoittuu L-muotoinen konferenssikeskus,
joka myös jatkaa Rantakadun rajausta rannan suuntaan. Keskuksen yhteyteen sijoittuu myös näyttelytilaa
rakennuksen aktivoimiseksi. Rantakadun tilallinen kehittäminen olisi mahdollista, mutta ratkaisu samalla
pienentää torialuetta liikaa. Rantakadun kortteleiden julkisivulinjaa pidettiin luontevampana rajana torille.
Tapahtumatorin ja kauppatorin toiminnallinen jakautuminen jää pääasiassa pintakäsittelyn varaan. Alueita
halkoo diagonaalinen pintakäsittely, joka korostaa kauppahallin roolia torin eteläreunalla. Torialuetta on
täydennetty matalilla vesiaiheilla sekä pehmennetty runsain viheristutuksin. Torialueen jäsentelyä pidettiin
vaatimattomana. Vänmanninsaarta on käsitelty liiankin varovaisesti. Kesäteatteri sekä meren suuntaan
avautuva kirjaston ulkoterassi jatkavat rakennusten toimintaa sisältä ulos. Saarta on lisäksi täydennetty
laajoilla viherpinnoilla.
Ehdotus on sisällöltään vähäeleinen, mutta ehdotetut täydennysrakentamisen toimenpiteet ovat perusteltuja ja
mittakaavallisesti pääosin tasapainoisia. Ehdotuksen ansiot ovatkin Hollihaan puiston asuntokortteleiden
täydentämisessä ja rakennussuunnittelussa. Suunnitelma-asiakirjat on huolellisesti laadittu ja perspektiivikuvat
antavat miellyttävän vaikutelman torin ja rannan ilmeestä.

RESTITCHING THE SHORELINE
Ehdotuksessa Hollihaan puistoa on täydennetty voimakkaasti uudella korttelirakenteella, jossa
suurkortteleiden yhteyteen sijoittuu useita julkisia toimintoja ja kaupallisia palveluita. Alueen katuverkko
täydentyy luonteviksi yhteyksiksi rannan suuntaan, ja korttelirakenteesta on löydettävissä jopa yhtymäkohtia
aiempiin kaupunkisuunnitelmiin. Hevossaari säilyy viheralueena ja Varsasaari on osoitettu vuokramökeille.
Sonnisaaren ja Virransaaren välille sijoittuu siltamaisesti Arktinen keskus. Heinäsaareen sijoittuu VTTn
tutkimuslaitoksia koealueineen. Yhteys Hietasaareen on esitetty Hevossaaren ja Heinäsaaren kautta, mikä
edesauttaa liikenteellisen kehän syntymistä laguunin ympärille tulevaisuudessa. Yhteys Kyösti Kallion puiston
suunnasta rantaan on sujuva. Rantavyöhyke säilyy pääasiassa entisessä muodossaan muutamaa uutta
vesiaihetta lukuun ottamatta. Korttelirakenteessa on tutkittu ekologisia ratkaisuja, toiminnallista
vyöhykejaottelua rakennuksissa, sisäpihojen toiminnallista monipuolistamista sekä näkymiä meren suuntaan.
Rannan suuntaisesti sijoitettu korttelin reuna on korkeudeltaan matalampaa ja luo rantareitille matalampaa
mittakaavaa. Paikoin korttelirakenteessa on tilamitoitukseltaan liian tiiviitä katutiloja ja vastaavasti
korttelipihoissa väljyyttä on hieman liikaa. Uusien korttelien keskelle sijoittuu pikaraitiotielinja, joka yhdistää
Hollihaan alueen Rantakadun kautta torille jatkuen edelleen pohjoiseen Tuiran suuntaan. Lammassaareen on
osoitettu uutta korttelirakennetta luomaan torin pohjoispuolelle asuinrakentamisella painopistettä. Alue on
kulttuurihistoriallisesti arvokasta suistoaluetta ja sen täydennysrakentaminen myös vedenpinnan vaihtelun
takia on vaikeaa.
Torin käsittelyn osalta ehdotus perustuu suurieleiseen kansimaiseen hybridirakenteeseen. Torille sijoittuu
puinen aaltomaisesti taittuva kansirakenne, joka jalostaa torin julkista tilaa trendikkäällä tavalla. Kansirakenne
nousee reunoiltaan, mutta mahdollistaa Pakkahuoneenkadun jatkumisen keskustasta kohti Vänmanninsaarta.
Kauppatorin suuntaan kannen alle sijoittuu katettua torialuetta, mikä mahdollistaa torin toiminnan jatkumisen
vuoden ympäri. Tilasta avautuu hyviä näkymiä torin ja meren suuntiin. Hotellin puolella kannen alle sijoittuvat
konferenssikeskuksen tilat. Keskus ja tori on yhdistetty kannen alla kaupallisilla tiloilla. Kannen päälle sijoittuu
erilaisia kaltevia ja porrastuvia pintarakenteita tapahtumia ja oleskelua varten. Kansi siis mahdollistaa
tehokkaan torialueen rakentamisen ilman, että julkisten tilan määrä vähenee. Kansirakenteen liittyminen
Rantakadun ja rantareitin suuntiin ei ole yhtä luontevaa kuin torin suuntaan. Vänmanninsaarta on täydennetty
Jaatisten monumentaalikeskuksen hengessä vaakasuuntaisella museorakennuksella sekä siihen liittyvällä
korkealla tornilla, joka toimii torialueen maamerkkinä ja ”lyhtynä”. Muuten alueen toiminnallinen jäsentely on
jäänyt vähäiseksi.
Ehdotuksen vahvuus on ehdottomasti arkkitehtonisesti näyttävä kansirakenne, joka ei ole kuitenkaan aivan
onnistunut löytämään luontevaa hahmoaan. Kansirakenne on suuri, eikä sovellu ongelmattomasti
ruutukaavarakenteeseen. Ratkaisu on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja innovatiivinen. Rakenne voisi
toteutuessaan olla vetovoimatekijä jopa matkailullisesti. Sen jatkosuunnittelu edellyttäisi rakenteen, detaljien ja
materiaalien tarkkaa harkintaa suunnitteluvaiheessa ja onnistumista toteutuksen suhteen. Myös Hollihaan
korttelirakennetta pidettiin onnistuneena.

POWER LINE
Ehdotuksen kantavana ideana on vihervyöhykkeen jatkaminen rantaviiva suuntaisesti sekä paikkojen
synnyttämien ”magneettikenttien” yhdistäminen ”voimalinjalla”, joka hahmottuu rantavyöhykkeellä rakennusten
ja tilojen muodoissa. Voimalinja toimii rantavyöhykkeen pääasiallisena kevyen liiketeen reittinä. ”Voimalinjan”
tilallinen idea toimii parhaiten Hollihaan puiston kohdalle jatketussa keskustan korttelirakenteessa, jossa
voimalinja muotoilee ruutukaavakortteleista persoonallisia yksiköitä. Korttelirakenteen jatkaminen alueelle
keskustan ruutukaavarakenteena on luontevaa. Myös olevaa korttelirakenteen reunaa on täydennetty

onnistuneesti. Suorakulmaisuutta rikkovien ”voimalinjan” muotojen todettiin myös pehmentävän tilarakennetta,
mikä sopisi luontevammin uuteen kaupunginosaan kuin vanhaan. Kyösti Kallion puisto jatkuu korttelin läpi
rantavyöhykkeelle. Voimalinja jatkuu edelleen voimakkaasti muotoiltuina siltoina Virransaaren Arktisen
keskuksen läpi Varsa- ja Hevossaareen. Varsasaareen on osoitettu asuinrakentamista ja Hevossaareen
virkistystoimintoja. Rannan suuntainen kevyen liikenteen reitti myötäilee rantaviivaa ja uusia kortteleita. Sen
merkitys on kuitenkin voimalinjan tilasarjaa vaatimattomampi. Eteläreunan veistoksellinen pysäköintirakennus
yllättää muotoilullaan ja vaikuttaa ylimitoitetulta.
Torialueella ”voimalinjan” hahmottuminen jää konferenssikeskuksen kaartuvan muodon ja irrallisten
pikkukatosten varaan, eikä voimalinjaa havaitse ympäristössä. Linjan hahmottuminen myös Meritullin
korttelissa on puutteellista. Torille on esitetty veistoksellista katosrakennetta, joka jakaa torin kolmeen osaan.
Torin osittainen kattaminen on kiinnostava idea, ja tuo alueelle mittakaavaa. Erityisesti sen toteuttaminen
puurakenteisena voisi tuoda alueelle arkkitehtonisesti mielenkiintoisen uuden elementin. Katettu ja lasiseinin
rajattu osa mahdollistaa torialueen käytön vuoden ympäri, joskin sen toiminnallista roolia tulisi tutkia koko
torialueen suhteen tarkemmin. Katoksen veistoksellisen rakenteen liittyminen reunustaviin suorakulmaisiin
rakennuksiin ei ole luonteva, ja katos olisi toiminut ilman niitä paremmin. Siltamainen porrastuva
konferenssikeskus ei toimi tilaratkaisuiltaan ongelmattomasti ja rakennuksen massoittelu tekee tapahtumaaukiosta hankalan muotoisen. Vänmanninsaarelle on esitetty vaatimatonta täydennystä mm tanssipaviljongin
muodossa, joka saattaisikin muuttaa olla saaren toiminnallista luonnetta urbaanimmaksi. Linnasaareen
sijoittuva museorakennus ei tue ”voimalinjaa” uskottavasti. Maamerkiksi Rommakonselälle on sijoitettu
spiraalimainen tornirakenne.
Ehdotuksen ansiona on pidetty teoreettista kaupunkirakenteellista lähestymistapaa, joka ei kuitenkaan ole
onnistunut suunnitelmassa. Hollihaan alueen täydennysrakentamista pidettiin luontevana. Korttelirakenteen
osoittaminen aivan rantavyöhykkeelle saattaa vaikeuttaa rannan käyttöä julkisena alueena. Torialueen
todettiin olevan toiminnallisesti jäsentymätön, vaikka katettua osaa pidettiinkin kiinnostavana avauksena.

THE (SEA)TY CIRCLE
Ehdotus perustuu kehämäiseen kevyen liikenteen reittiin, joka yhdistää rakennuksia ja julkisia tiloja torin
ympärillä. Kehä alkaa Pikisaaren julkisesta saunasta, jatkuu Raatinsaaren ja Linnasaaren kautta torille ja
edelleen Kiikeliin päättyen Arktiseen keskukseen. Hollihaan puistoa on rajattu uudella asumispainotteisella
ruutukaavamaisella korttelirakenteella pohjois- ja eteläreunoilta varmanoloisesti ja onnistuneesti. Kuusiluodon
edustalle syntyy tehokkaasti rakennettu keinosaari, joka jatkaa rantavyöhykettä ja kanavaa Kuusiluodon ohi.
Varsa- ja Hevossaareen sijoittuu siirtolapuutarhoja sekä virkistysalueita, mikä voisi olla toiminnallisesti
perusteltua, mutta ei esitetyssä muodossaan vakuuta.
Torialueelle sijoittuu kohtisuoraan rantaviivaan nähden 3-kerroksinen monitoimirakennus sekä hotellin eteen 7
–kerroksinen hybriditoimintojen kortteli, jonka sisäpiha toimii julkisen aukiotilan jatkeena. Torin jakavaa
monitoimitaloa ei pidetty onnistuneena ratkaisuna. Sen ja hybridikorttelin väliin jäävä tapahtuma-aukio ei ole
tilallisesti riittävän selkeä, ja siitä muodostuu pääasiassa läpikulkutilaa. Rakennusten ympärille jää muutenkin
paikoin luonteeltaan epämääräistä tilaa, joka on liian laaja kaduksi, mutta liian pieni aukioksi. Hybridikortteli
olisi ehkä toiminut paremmin, jos hotelli olisi ollut osa korttelin reunaa, jolloin torialuetta olisi rajannut
pohjoisesta uusi kortteli. Tämä saattaisi olla tarkemman tutkimisen arvoista. Sisäpiha sinällään voisi toimi
luontevana tilana yhdistää yksityisiä, kaupallisia tai julkisia toimintoja torialueelle. Molemmat rakennukset
esitetyllä sijainnillaan katkaisevat Rantakadun fasadilinjan. Kehän hahmottuminen jää täysin pintakäsittelyn
varaan. Konferenssikeskus sijoittuu Linnasaareen upotettuna pääosin puiston maanpinnan alle. Raatinsaaren
liike- ja asuinrakennukset rajaavat varsin voimakkaasti laguunia pohjoisessa. Veistoksellinen Arktinen keskus

Elban sarelle toimii alueen maamerkkinä. Vänmanninsaaren osalta esitetään musiikkikeskusta teatterin
laajennukseksi, mutta kirjaston länsireunan kehittely on jäänyt vaatimattomaksi ja keskeneräiseksi. Alueen
toiminnallinen aktivoiminen on jäänyt vähäiseksi. Kehän fokukseen saaren kulmaan sijoittuu ”tunnetun
taitelijan teos”.
Ehdotuksen ansiot ovat Hollihaan puiston ja Kuusiluodon edustan kaupunkirakenteellisissa ratkaisuissa.
Fokusalueella ehdotus ei onnistu löytämään alueen vahvuuksia, vaan aiheet jäävät irrallisiksi. Kaari ei täysin
hahmotu elementtejä kokoavana muotoaiheena fyysisessä ympäristössä.

Evaluation of entries
OU-LUUPS
The entry is based on four loops, each with their own functional and urban profiles. The meeting point of the
for loops is on the Market Square by Kaarlenväylä bridge which the new location of the Toripoliisi statue
emphasises. As an idea for the concentration of certain functions the idea works well but physically, in some
areas, it remains somewhat difficult to perceive. The structure of the whole area under scrutiny has been
carefully studied. Many different alternative routes and supporting functions and buildings have been provided,
but in such a way that the new man-made shorelines are formed mainly along the edges of the islands thus
leaving the existing shoreline in a natural state. Hollihaka Park has been built up in such a way that green
areas remain only by the sports hall and the shoreline. To compensation for this, Hevossaari is shown as a
large recreational area with new functions. South of Kiikeli island a new artificial island is proposed containing
hpusing and housing related services. The dimensioning of this area seems somewhat tight. It forms a
continuation to the shore of the canal and completes the chain formed by the built up islands of Sonnisaari,
Virtasaari and Varsasaari. The scale of the new proposed construction fits in well with the surroundings and
successfully exploits different urban lifestyles thus providing for diversity. Concerning infill principles for the
existing central city blocks, good ideas that could help in successfully densifying the townscape are presented.
The new buidings and routes connect with the existing elements in a natural way.
The Market Square has been divided into smaller areas which both in size and shape seem appropriate. They
are articulated through the way the shoreline is treated, through level differences and through some of the
surfaces being heated during the winter. Together with the new winter market and the internal spaces of the
conference center, the whole market area becomes a natural and well-proportioned series of urban spaces,
each with its own clear character. It forms an attractive whole, capable of hosting a large variety of different
activities all through the year. The level of the events square is unnecessarily low compared to the basic level
of the square even if this does help its demarcation from its surroundings. Too many level changes do, in spite
of them satisfying the basic accessibility rules, make demands on the safety, particularly in wintertime. The
conference center is place in front of the hotel as a low building mass in order to safeguard the views from the
existing hotel rooms. The Arctic Centre has been placed on Vänmanninsaari as a public building that pays
hommage to the original Jaatinen plan. The massing and placing of the building is successful with a 20-storey
tower attached to a long and low mass. The tower becomes a landmark that closes the view from the direction
of the Market Square. The area between the Arctic Centre, The Library and the Theatre does not continue the
functional sequence along the shoreline and thus remains to be enhanced in some other way. The Theatre is
provide with and outside auditorium and a floating stage.
The southern edge of Raatinsaari is complemented with some low housing blocks with jetties. The shown
block structure remains somewhat loose fro the rest. An outdoor pool has been proposed for Linnasaari in a
central (and in fact traditional) location. By continuing the existing block structure and shoreline, the closeness
of the sea is nicely emphasized from the direction of Rummakonselkä,

OULU (UN)CHAINED
According to its motto, the entry “frees” the urban structure out on the islands, but at the same time “ties” them
together. The emphasis of the building along the shoreline is moved out on the isalnds which are built up in an
efficient and dense manner. The islands become part of the shoreline routes and the different functional
zones. In places, the multifaceted urban structure gets somewhat carried away with its formalistic spatial
arrangements. Hollihaka Park has been left intact but is now more clearly delimited though the building of
housing and office blocks. The latter provide more functional diversity in the area and also work as buffer
zones towards the adjacent factory. The amount of building is, however, very large and the block strutcure
somewhat arbitrary.
The shoreline containing pedestrian and cycling routes is constructed throughout which gives the whole area
and air of organisation and neatness. A new artificial island is proposed just south of Kiiklei island. Thios
complements the existing buildings on Kiikeli in an interesting way. Together the islands form an archipelago
of housing with a its own strong identity. Particularly in Hevossaari island, the solution is a very successful
“Little Venice” which introduces a characterful new element and layer into the townscape of central Oulu. Many
of the green elements of the islands have at the same time been preserved and developed. Some proposed
functions on the islands might, however, be difficult to realize. The chain of islands ends with the “church of
light”, a sculptural climax in the bay of Hartaanselkä, reminiscent of a lighthouse. Different infill solutions for
the existing city centre blocks have also been studied.
The Market Square area has been divided I two parts; the Market Square and the Events Square. Spatially
this has been achieved by relocating the existing ole granaries to form a row as a continuation of
Kauppurienkatu Street. This demarcation has been further emphasized by a series of pools. The granaries
with their various functions create an active borderline between the two main squares. The conference Centre
is located, as an L-shaped mass in front of the hotel and attached to the Events Square, The massing is dine
in such a way that the facades of Rantakatu street remain as the strong demarcation line of the city centre
edge of the square(s).
Vänmanninsaari Island has been strongly reshaped through a considerable amount of new buildings and other
interventions. The modern versions of shoreline “granaries” contain private and commercial activities to
diversify an area dominated by public amenities. The new diagonal block structure is in itself a landmark and
an end to the monumental squares but also functions as an interesting contrast with the Library and the
Theatre. The formalistic solution does, however, seem somewhat alien to its surroundings. The separation of
different forms of transport has necessitated the construction of a new bridge from the direction of the hotel.
From the point of view of the relationship with the surrounding seascape, this entry provides a very urban
solution with plenty of buildings encircling the existing and further reinforced lagoon. All the provided
documentation is of a very high quality and the particularly skilful perspective drawings provide a very clear
view of the urbanistic ambitions of the authors.

NORTH FLOW
From the point of view of urbanism, the entry is brave and full of verve. The treatment of the shoreline area is
sculptural and the use of new water elements abundant. Water becomes the all-important element that
“organises and guides”. It reshapes the shoreline area and reaches, as smaller elements, all the way into the
grid plan area. Hollihaka park has been shown as its own island which emphasises its position as a major
green element in the city. The housing block structures surrounding the edges of the park form, together with

the water elements, an interesting and successful entity, although sometimes the use of water features
appears somewhat exaggerated. The proposed solution brings the seashore all the ay to Aleksanterinkatu
street. The most visible townscape element is the strongly articulated new shoreline route
(boulevard…boardwalk) situated between the harbour areas of Raatinsaari island and the southern edge of
Hollihaka park. This route comprehensively ties together all the existing and new functions, areas, and
constructed elements. A diversity of views opens up towards the various maritime zones. The boulevard ends
in the south with a high lighthouse. The very strong treatment of the shoreline, together with a desire to give
strong form to the different elements, has led to unnecessarily complicated spatial and functional solution.
These give a slightly messy general impression and the shoreline route does not everywhere have a natural
relationship with the existing urban structure. Apart from Hollihaka park, also the Varsasaari and Hevossaari
islands have remained as green recreational areas. For the grid plan blocks in the centre, the entry
concentrates on filling in the existing gaps.
The Market Square area has been divided in two thought the use of a water feature, a kind of “bay”. The
conference centre proposed to be placed in front of the existing hotel fills almost the entire events square. The
rising roof structure forms a continuation to the public square and forms an auditorium towards the seaside
boulevard. The sloping surface with its ramps and green levels will, however, be somewhat limiting as far as
the flexibility of the events square is concerned. Vänmanninsaari island has been activated with an impressive
new hybrid building, a landmark and functional magnet for the area. The location, shape and use of this
building would all enhance the urbanistic significance of the entire area and diversify the functional importance
of the market area. The building, reminiscent of an iceberg, is, however, almost too big in comparison with the
Library and the Theatre. The edge of Linnasaari island has been built up as a backdrop to the market area but
the way this has been done is too prominent in scale since it now obscures the existing parklike silhouette of
the island.

THE HUMAN SCALE
The entry is respectful and considerate in its overall approach. It improves the shoreline areas though careful
infill. The shoreline is shown as being completely constructed and it is complemented with a parallel route for
pedestrians and cyclists. The route starts from in between the housing blocks in Raatinsaaru island and ends
up in the Science Park in the south. All proposed construction takes place adjacent to this route. The Hollihaka
park area has been built up using a structure that continues the grid plan in a natural looking way while spatial
variations appear within the blocks and the granularity when moving towards the park. Sonnisaari island is the
only one where housing is planned. Virransaari island is shown as a sauna island and Varsasaari island Is
reserved for holiday cottages. The Science Park has a clearly higher block structure than its surroundings and
thus spatially creates a new attraction and a functional node in Hollihaka as a concentration of work places.
However, adjacent to low-rise new infill, the effect of this cannot be considered as being totally successful.
Hevossaari has remained a recreational green area as compensation for the building up of Hollihaka park. A
string of housing blocks with commercial premises on the ground level lines the shoreline route. The edge of
Raatinsaari island has been complemented with L-shaped building masses which connect the wooden quays
with the courtyards. The solution is positive in townscape terms but nevertheless somewhat disconnected.
Otherwise the shoreline areas open up towards the Rummakonselkä bay in a way that is rather shy if you
compare it to thje existing silhouette of the city, the Science center being the only exception to this.
The Market Square area has been reduced in size through locating new commercial buildings and some of the
old granaries as a continuation to the Market Hall. These open up towards the Market and Rantakatu street.
The presented spatial development of Rantakatu street seems like a promising alternative. The L-shaped

Conference Centre located in front of the hotel also continues the alignment of Rantakatu street parallel to the
shoreline. The Centre also contains exhibition space which would help activate the building. The division of the
events square and the Market square remains mainly dependent on different surface treatments. A diagonal
surface pattern is shown in order to emphasize the role of the Market Hall on the southern end of the Square.
The Square has been complemented with shallow water features and softened with greenery. The treatment
of Vänmanninsaari island is unnecessarily careful. The summer theatre and the library terrace that opens out
towards the sea connect the external and internal functions of the buildings. The proposal is modest but the
proposed additions are well argued. All the documentation is skilfully presented and the perspective drawings
give a pleasant impression of the character of the Square and the shoreline.

RESTITCHING THE SHORELINE
Hollihaka park has in this proposal been replaced by a strong new block structure containing plenty of new
public functions and commercial services. The street network forms natural links to the shoreline. Hevosssaari
island stays as a green recreational area and Varsasaari island has been devoted to rented holiday cottages.
The new Arctic Centre has been place as a bridge between Sonnisaari and Virransaari islands. The VTT
research institute with adjoining experimental areas are placed on Heinäsaari island. The connection to
Hietasaari island is formed via Hevossari and Heinäsaari island thus forming a traffic loop around the lagoon in
the future. The connection from the direction of Kyösti Kallio park towards the shore is smooth and natural.
The shoreline zone remains relatively untouched apart from a couple of new water features. Ecologcal
solutions have been studied for the new housing blocks as well as functional zoning ideas, functional diversity
in the courtyards, and views towards the sea. The seaside edges of the blocks are lower than the rest, thus
creating a smaller scale along the seashore route. Some of the dimensioning of the urban blocks results in
unnecessarily tight urban spaces while elsewhere the courtyards are somewhat too large. A new urban tram
route is proposed which connects the Hollihaka area, via Rantakatu street, to the Market area to continue all
the way north towards the Tuira district. Anew urban block structure has been proposed for Lammassaari
island in order to create a new urban focal point in the northern part of the area. Lammassari island forms part
of a historically important part of the estuary and construction could be difficult even considering the variations
of the sea level.
The treatment of the Market Square is based on a deck like hybrid structure. A wavy wooden deck place on
the square emphasizes the public space in a contemporary way. The edges of the structure rise from the basic
level but at the same time makes it possible for Kauppurienkatu to continue from the centre towards
Vänmsnninsaari island. Under the deck covered area is provided which will facilitate the continuation of market
activities all though the year. Good views open up from this covered area both towards the square and
towards the sea. At the hotel end of the structure the spaces for the Conference Centre are found. The Centre
and the Square are connected under the deck by various commercial spaces. Various ramps and steps that
form seating areas for events and leisure time. Thus the deck gives scope for efficient land use in the area
without reducing the amount of available public space. The way the deck connects to the directions of
Rantakatu street and the shoreline route is not as successful as the way it relates to the Square itself.
Vänmanninsaari island has been complemented with a structure well in keeping with the original Jaatinen
plan, a long horizontal building mass with a high vertical accent which forms a landmark and a “lantern” for the
Market area. Apart from this the area as a whole has not been developed in any particular depth. The most
important element remains the wooden deck structure which has been very well presented through excellent
section drawings.

POWER LINE
The main idea has been to continue the green zone along the shoreline and creating places through a “power
line” connecting “magnetic fields” and taking the shape of buildings and other spatial elements. The “power
line” also forms the primary pedestrian and cycling route within the shoreline zone. The idea of the “power line”
works at its most powerful by the continuation of central grid plan at Hollihaka park, where it creates some
unorthodox but exciting variations of the grid theme. The continuation of the grid is very natural and elegant all
along the competition area. The edges of the existing grid have also been treated in a successful way. Kyösti
Kallio park continues though the urban block right to the shoreline. The “power line” continuous along strongly
sculpted bridges through the Arctic Centre on Virtasaari island all the way to the islands of Varsasaari and
Hevossaari. Housing has been proposed for Varsasaari whereas Hevossaari remains in recreational use. The
seaside route follows the existing shoreline and the new blocks. The design of the sculptural multi-storey car
park provides a surprise while appearing over-dimensioned.
In the Market Square one is aware of the “power line” only through the curved mass of the Conference Centre
and some scattered small pergolas. Perceiving the “power line” is equally difficult in the Meritulli area. A
sculptural roofing structure that divides the Market in three parts is proposed. The partial covering of the
Market Square is an interesting idea. A covered area separated from the adjacent part of the square by glass
partitions would make it possible to use the Market Square all through the year. The connection between the
sculptural form with the adjacent rectilinear building masses is, however, not very successful. The bridge-like
Conference Centre is spatially and functionally problematic and its massing creates an awkward shape for the
events square. Some modest infill in the shape of a dance pavilion has been proposed for Vänmanninsaari
island thus pushing the character of the island more towards entertainment. The museum proposed for
Linnasaari island does not help to reinforce the “power line”. A spiral landmark structure has been proposed
for Rummakonselkä bay.

THE (SEA)TY CIRCLE
The proposal is based on a circular light traffic route connecting buildings and public spaces near and around
the Market Square. It starts from the sauna on Pikisaari island, continues through the Raatinsaari and
Linnasaari islands to the Square and continues via Kiikeli island to the Arctic Center. Hollihaka park has been
framed on its northern and southern edges by a new grid planned block structure in a confident and successful
manner. In front of Kuusiluoto a densely built artificial island has been formed which continues the shoreline
zone and the canal past Kuusiluoto. Allotments and recreational areas are provided for Varsasaari and
Hevossaari islands, which seems like a good choice of functions.
A three-story multipurpose building is placed in the Market area perpendicular to the shoreline and additionally
a seven-story hybrid block, the courtyard of which forms a continuation of the external public space, is shown
in front of the existing hotel. The events square that is formed between the multipurpose building and the
hybrid block is not spatially sufficiently well-defined and thus has the character of a thoroughfare. The hybrid
block might have worked better had the hotel formed part of the edge of the block thus creating a situation
where a new northern edge to the Square would have been formed by the resulting ensemble. The internal
courtyard could in itself have a useful role as a space that connects private, commercial and public functions
active within the Market Square area. Both the proposed new buildings cut off the continuous line of the
Rantakatu street façade.
The perception of the circle, the basic idea, remains dependant on surface treatments. In spite of that it
succeeds in tying together many different elements around the same urban theme. The Conference Centre is
placed on Linnasaari island, mainly sunk under he surface of the park. The residential and commercial

buildings in Raatinsaari create a strong edge for the lagoon in the north. The sculptural Arctic Centre on the
island of Elba forms a landmark for the whole area. A music centre is proposed as an extension to the Theatre
whereas the development of the western side of the Library remains modest and unfinished. The functional
activation of the area is not very vigorous. In the focal point of the circle a “piece by a famous artist” is
proposed.

3.3

Nimikuorten avaus

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa palkinnon kilpailuohjelman mukaisesti seuraavalle nimimerkille.
I palkinto 3000 €

ehdotus ”OU-LUUPS”

Palkittujen ja lunastettujen ehdotusten nimikuoret todettiin avaamattomiksi. Nimimerkkien tekijöiksi
paljastuivat:
1. palkinto

”OU-LUUPS”

Raquel Lima (Portugali)
Siiri Murtola (Suomi)
Benjamin Darbot (Ranska)

Muita ehdotuksia ei asetettu järjestykseen. Kaikki osallistuneet ryhmät saavat palkkiona 1000 €.
Muut ryhmät olivat

”OULU (UN)CHAINED”

Elza Taube (Latvia)
Jovana Lukic (Serbia)
Niko Okkonen (Suomi)

” NORTH FLOW”

Laura Schmauser (Itävalta)
Clifford Boakye (Belgia)
Miia Sahlberg (Suomi)

”THE HUMAN SCALE”

Yaiza Cristobal Rodriguez (Espanja)
Francesca Della Giustina (Italia)
Sophieanna Jungewelter (Saksa)
Aki Hirvikangas (Suomi)

”RESTITSCHING THE SHORELINE”

Sara Ibañez Belloso (Espanja)
Laure Stadelmann (Ranska)
Naoise Greene (Irlanti)
Auri Vallinmäki (Suomi)

”POWERLINE”

Sarah Greinig (Saksa)
Philippe Arnet (Sveitsi)
Sanyang Lee (Etelä-Korea)
Siiri Koskinen (Suomi)

”THE (SEA)TY CIRCLE”

Maud Pradella (Ranska)
Gregor Schuler (Sveitsi)
Sini Kourunen (Suomi)
Pyry Kujanpää (Suomi)

3.4

Arvostelupöytäkirjan varmennus

Matti Matinheikki
apulaiskaupunginjohtaja, palkintolautakunnan pj.

Riikka Moilanen
kaupunginhallituksen pj.

Risto Kalliorinne
ympäristö- ja yhdyskuntalautakunnan pj.

Kari-Pekka Toivonen
taiteellinen johtaja, Oulun kaupunginteatteri

Henna Ukonmaanaho
toiminnanjohtaja, Oulun liikekeskus ry

Mikko Törmänen
asemakaavapäällikkö, arkkitehti SAFA

Jari Heikkilä
kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA

Pasi Heikkilä
kaupungininsinööri, Oulun kaupunki

Helka-Liisa Hentilä
professori, arkkitehti SAFA

Rainer Mahlamäki
professori, arkkitehti SAFA

