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1 Hakumenettely
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää noin 2 kilometriä Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen sijaitsevan Välivainion koulun ja puretun
päiväkodin alueelle (Välivainion kaupunginosan korttelin 31 tontit 2, 4 ja 5 sekä osa
Eino Leinon puiston puistoalueesta) avoimen tontinluovutuskilpailun alueen toteuttajan valitsemiseksi. Kilpailualueen pinta-ala on noin 3,8 hehtaaria.
Kilpailualue muodostaa osan Kemintien varren alueesta, jolle on käynnistymässä
asemakaavan muutoshanke Uuden Oulun yleiskaavan kaavaehdotuksen mukaisesti. Yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle maankäytöltään
kaupunkimaisen tehokasta täydennysrakentamista.
Kilpailun tavoitteena on saada Oulun kaupungin Välivainion kaupunginosassa sijaitsevalle Välivainion koulun tontille ja siihen liittyville rakentamattomille alueille
yhteistyökumppani alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
Tarkoituksena on, että päähakija nimeää kumppaneinaan vähintään 3 – 5 asumisen, palveluiden tai rakentamisen kehitysyritystä (ja/tai tutkimustahoa), jotka
käyttävät kohdetta monipuolisesti tuotteiden ja/tai palvelujen kehittämisalustana.
Päähakijan on myös itse käytettävä kohdetta tuotekehitykseen joltakin osa-alueelta. Päähakija voi olla toteuttamisesta vastaava rakennuttaja, rakennusliike, muu
aluekehittämisestä vastaava taho tai niiden työyhteenliittymä. Yhteistyökumppani
valitaan laatuarvioinnin perusteella.
Luovutettava alue määritellään asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.
Alue varataan ja luovutetaan valitulle yhteistyökumppanille hakumenettelyn tuloksen perusteella. Alue luovutetaan asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.
Valitun yhteistyökumppanin tulee purkaa kustannuksellaan alueen rakennukset.
Valitulle yhteistyökumppanille myönnetään aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus ja hänen kanssaan neuvotellaan ja tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus (yhteistoimintasopimus). Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen yhteistyössä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Kaavaehdotusvaiheessa tehdään
toteuttamissopimus (sovitaan toteuttamisen yksityiskohdat).
Yhteistyökumppanin on sitouduttava toteuttamaan kilpailualue esityksensä pohjalta laadittavan asemakaavan muutoksen mukaisesti.
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1.2 Aikataulu
Hakumenettely alkaa				13.11.2015
Tiedotustilaisuus, Ympäristötalo		
17.11.2015 klo 12
Verkostoitumistilaisuus			
15.12.2015 klo 12
Kysymysten jättö viimeistään			
17.12.2015 klo 15
Vastaukset kysymyksiin			31.12.2015
Hakumenettely päättyy			
31.1.2016 klo 15
Arvioitu valintapäätös				31.3.2016

1.3 Hakemusten jättäminen
Hakumenettelyaika päättyy 31.1.2016 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/8552/02.08.01/2015 Yhdyskuntaja ympäristöpalvelut - Välivainion koulu”.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

1.4 Arviointityöryhmä
Arviointityöryhmä on seuraava:
•
•
•
•
•
•
•
•

apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, puheenjohtaja
projektipäällikkö Tapio Takalo-Eskola, sihteeri
kaupungingeodeetti Kaija Puhakka
kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen
kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo
liikenneinsinööri Erkki Martikainen
innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti
ohjelmapäällikkö Sari Matinheikki

Arviointiryhmällä on oikeus käyttää riippumattomia asiantuntijoita.
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1.5 Hakumenettelyn hyväksyminen
Hakuohje liitteineen on maksuton. Se on ladattavissa liitteineen 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 tontinluovutusmenettelyn järjestäjätahon hyväksymä.
Hakumenettelyssä noudatetaan tämän ohjeen mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija
osoittaa hyväksyvänsä osallistuessaan.
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään hakemusta.

Kuva 1. Tontinluovutuskilpailun kohdealue
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2 Kehittämistavoitteet
2.1 Kaupunkistrategia
Oulun kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013. Vuoden
2020 visio on rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Tavoitetilan saavuttamiseksi tulee edistää kaupungin kestävää kasvua, moni-ilmeisiä asuntoalueita, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja uusien työpaikkojen syntymistä.
Pohjoisen pääkaupungin asema muodostuu kehittyvästä elinkeinoelämästä, monipuolisista opiskelumahdollisuuksista, kansainvälisyydestä, logistisesta solmukohdasta, vetovoimaisesta kaupunkikulttuurista sekä kongressi- ja lomamatkailukaupungista ja vahvoista kansainvälisistä verkostoista.
Kaupunki kasvaa kestävästi. Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä moniilmeiset alueet tukevat asukaslähtöisiä asumisen muotoja ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista
liikkumismuodoista kasvaa.
Hakijan tulee esittää, miten kohteen kehittämisellä voidaan edellä mainittuja kaupungin strategisia linjauksia edistää.

2.2 Elinkeinopoliittiset tavoitteet
Oulun elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda alueen yrityksille ja yrittäjyydelle
toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntyä, toimintaa, kasvua ja kansainvälisyyttä sekä työllisyyttä. Tavoitteena on tukea uusien yksityisen sektorin työpaikkojen syntymistä, yritysten viennin kasvua ja houkutella merkittävä määrä uusia investointeja. Visiona on nostaa kansainvälinen Oulu Suomen nopeimmin kasvavaksi
kaupunkiseuduksi ja huippupaikaksi liiketoiminnan kasvulle sekä uusille avauksille.
Tärkeä osa elinkeinopolitiikan toteutusta on avata yrityksille kaupungin tavanomaiseen toimintaan liittyviä kohteita uuden liiketoiminnan kehitysalustaksi, Business
Labiksi. Kohteissa yrityksiä haastetaan luomaan uusia eri yritysten palveluista ja
tuotteista koostuvia kokonaispalveluratkaisuja ja –tuotteita sekä kotimaisille että
kansainvälisille loppuasiakkaille. Samalla kaupunkilaisille ja yrityksille syntyy mahdollisimman viihtyisiä asuin- ja työpaikka-alueita sekä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen avulla Älykkään kaupungin toteuttamiseen sidotaan yrityksiä, kaupunkilaisia, tutkimusorganisaatioita ja muita sidosryhmiä.

4

2.3 Maankäytön kehittäminen
Maankäyttöä tehostetaan Uuden Oulun yleiskaavan kaavaehdotuksen mukaisesti.
Kemintie muutetaan ympäristölliseltä ja toiminnalliselta luonteeltaan bulevardimaiseksi. Täydennysrakentamisella korostetaan tärkeän sisääntuloväylän kaupunkikuvallista merkitystä, jolloin uudisrakennukset muodostavat eheää, mutta virikkeistä kaupunkijulkisivua Kemintielle päin.
Kemintien bulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi ja bulevardista muodostuu alueen keskus. Alueelle sijoitetaan kerrostalopainotteista asumista sekä monipuolisia palvelutoimintoja siten, että palvelutoiminnot avautuvat näkyvällä tavalla pääosin Kemintien puolelle ja muodostavat kevyen
viihtyisää ja viimeisteltyä kaupunkiympäristöä etenkin kävelijöiden, pyöräilijöiden
ja joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta. Lähipalvelujen lisäksi alueelle voi sijoittua myös muita hyviä liikenneyhteyksiä hyödyntäviä palvelutoimintoja. Monipuoliset palvelutoiminnot mahdollistavat aktiivista kaupunkikulttuuria, edistävät
yrittäjyyttä ja matkailua sekä vahvistavat alueen identiteettiä.
Asuntotarjonnan osalta tavoitteena on monipuolinen asuntotyyppi- ja kokojakauma, joka sisältää myös ns. normaaliin asumiseen integroituja erityisryhmien
asuntoja täydentäen ja tasapainottaen Välivainion nykyistä asuntokantaa. Julkisissa ja yksityisissä tiloissa, kuten erilaisissa kaupunkiliikunnan toiminnoissa
ja asumismuodoissa, on tavoitteena edistää yhteisöllisyyttä.
Kemintien rakennuksilla muodostetaan melusuojaa korttelipihoille ja muille alueille. Autopysäköinti suunnitellaan pääosiltaan rakenteellisena. Liitos vanhojen omakotitonttien suuntaan huomioidaan mm. rakentamisen mittakaavassa sekä välittävän puistovyöhykkeen suunnittelussa.
Kilpailualue muodostaa osan laajempaa asemakaavoitettavaa aluekokonaisuutta,
joka ulottuu pohjoisessa Pohjantielle saakka. Liikennejärjestelyt ratkaistaan asemakaavoituksen pohjaksi laadittavassa liikenteen yleissuunnitelmassa. Aikataulullisista syistä johtuen kilpailualue kytketään ensimmäisessä vaiheessa olevaan
katuverkkoon liittyväksi, mutta suunnittelussa huomioidaan, että kokonaisuus on
joustavasti liitettävissä Kemintien puoleisiin liikennejärjestelyihin siinä vaiheessa,
kun ne valmistuvat.
Uuden Oulun yleiskaava on laadittavana ja yleiskaavaehdotus oli nähtävillä elosyyskuussa 2015. Yleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn aikataulun mukaan
vuoden 2015 lopulla.
Yleiskaavaehdotuksessa (kaavakartta 1: Koko kaupunki 2050) Kemintien varsi on
esitetty kaupunkikäytävän kaupunkikehittämisvyöhykkeeksi (kake-2), jota kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen
perustuvana kaupunkiympäristönä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentami-
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sen korkeaan tehokkuuteen, kaupunkikuvan korkeaan laatuun, katutilan tiiveyteen, katutason elävyyteen, eri kulkumuotojen yhteensovittamiseen sekä kävely-,
pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen, houkuttelevuuteen ja toimivuuteen. Vyöhykkeellä tulee varautua kaupunkiraitioliikenteeseen aluekeskusten
ja keskustan välillä sekä Lentokentäntien ympäristössä. Vyöhykkeen täydennysrakentamisen alueiden ohjeellinen asukastiheys on keskustan läheisyydessä 150
- 200 asukasta hehtaarilla ja aluekeskuksissa 40 - 60 asukasta hehtaarilla. Ohjeellinen korttelitehokkuus on keskustan läheisyydessä vähintään 1,3, muualla vähintään 0,6.

Yleiskaava
Vyöhykkeen osuuksille on suositeltavaa laatia yleissuunnitelmat tarkemman
suunnittelun pohjaksi. Selostuksessa on kaupunkikäytävien (kake-2) kehittämistä
ja suunnittelumääräyksillä tavoiteltavaa tilaa kuvaavat seuraavat ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiiviit, monipuoliset ja viihtyisät keskukset
voimakas väestönkasvu
tiivistyminen ja uudistuminen
toimintojen sekoittuneisuus ja monipuolisuus
bulevardikehittäminen ja urbaani katutila
työpaikkoja ja palveluja kivijalassa sekä solmukohdissa
kaupunkikerrostalorakentaminen ja hybridirakennukset
kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennepainotteinen liikenneympäristö
korkean palvelutason joukkoliikenne
korkeatasoinen urbaani kaupunkikuva ja -ympäristö
elävä kaupunkikulttuuri

Kemintie on kaavakartalla 1 esitetty merkittävästi parannettavaksi kaduksi. Yleiskaavaehdotuksen (kaavakartta 2: Keskeinen kaupunkialue 2030) mukaan Kemintie muuttuu suunnittelualueen kohdalla osaksi pääkatuverkkoa ja siltä on mahdollista ottaa suoria katuliittymiä tarkemmassa suunnittelussa määriteltävällä
tavalla.
Kemintien ympäristö on kaavakartalla 2 merkitty pääosin keskustamaiseksi asuinja liikealueeksi AK-c, joka varataan keskustamaisen ja toiminnoiltaan sekoittuneen
täydennysrakentamisen alueeksi, jolle saa sijoittaa asuinkerrostaloja, liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksella tulee edistää monipuolista kaupunkikuvaa,
viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua. Aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen ja alueelle voi sijoittua myös muuta pääkäyttötarkoitukseen
sopivaa toimintaa.
Kemintien eteläosa on kaavakartalla 2 osoitettu palvelujen, kaupan ja hallinnon
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alueeksi P. Alue varataan hallinnolle ja yksityisille palveluille, kuten vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Alueelle saa sijoittaa sellaisia
erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa enintään 2000 kerrosneliömetrin suuruisen päivittäistavarakaupan myymälän.
Kemintie on kaavakartalla 2 osa kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävää. Merkintä
yhdistää Ritaharjun ja Kaakkurin aluekeskukset keskustaan Linnanmaan yliopistokampuksen ja OYS:n kautta. Kehittämiskäytävän varrella maankäyttöä tulee tiivistää
ja monipuolistaa niin, että tuetaan kaupunkiraitiotien toteuttamismahdollisuuksia.
Kaupunkiraitiotien linjaus on ohjeellinen ja se tarkentuu jatkosuunnittelussa.
Kemintien bulevardisoinnista on yleiskaavatyön yhteydessä laadittu kehittämismahdollisuuksia ideoiva esite havainnekuvineen. Esitettä varten laaditussa 3Dmallissa koko Kemintien ympäristöön on osoitettu noin 370000 k-m2 uutta rakentamista ja jopa 7000 uutta asukasta, jolloin koko Alppila-Välivainioalueen
väestömäärä voisi sen mukaan kasvaa noin 13000 asukkaaseen.

Kuva 2. Kaavakartta 1,
koko kaupunki

Kuva 3. Kaavakartta 2,
keskeinen kaupunkialue
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Maankäytön toteuttamisohjelma
Maankäytön toteuttamisohjelma 2016 - 2020 on valmistunut ja menossa syksyllä
2015 hyväksymiskäsittelyyn. Joka toinen vuosi päivitettävällä maankäytön toteuttamisohjelmalla ohjataan kaupungin lähivuosien asemakaavoitusta.
Asuntotuotantotavoite Oulussa on keskimäärin noin 1700 uutta asuntoa vuodessa, joista noin 1000 on kerrostaloasuntoa. Jakson alkuvuosina 2017 - 2019 tavoitteelliset tuotantomäärät laskevat ja nousevat jälleen vuonna 2020. Täydennysrakentamisen osuus kaupungin asuntotuotannosta on merkittävä. Tavoitteena on,
että noin 80 prosenttia kerrostaloasunnoista toteutuu täydennysrakentamisena.
Tavoitteellisen kaavoitusohjelman mukaan Välivainion / Kemintien alueen asemakaavoitus ajoittuu vuosille 2016 - 2018. Asuntotuotanto-ohjelman mukaan ensimmäiset 40 kerrostaloasuntoa on ohjelmoitu valmistuvaksi Kemintien alueelle
vuonna 2019.

Korkea rakentaminen
Oulun korkean rakentamisen selvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa
11.8.2014 ohjeellisena noudatettavaksi.
Suunnittelualue sijoittuu selvityksessä esitetylle vyöhykkeelle B, jolle tulee laatia laajempi yleissuunnitelma osoittamalla korkean rakentamisen toivottavat ja
mahdolliset sijoituspaikat. Ennen yleissuunnitelman valmistumista tulee jokaisen
nykyisestä korkeusmittakaavasta merkittävästi korkeamman rakennuksen kaavasuunnitelmasta tehdä selvitys rakentamisen taloudellisista, toiminnallisista ja kaupunkikuvallisista edellytyksistä.

8

3 Tonttien luovutusperusteet
Tontit luovutetaan vuokraamalla. Vuokrausperusteet määräytyvät seuraavasti:
Asuntotontit
• vuokra-aika on 60 vuotta
• vuokrasopimus tehdään viimeistään 6 kk kuluttua asemakaavan lainvoimaistumisesta
• vuosivuokra on 10 €/k-m2 (vuoden 2015 taso), mikä vastaa perusvuokrana
0,524 €/k-m2 elinkustannusindeksin 1951 pisteluvulla 100
• etukäteisvuokrana peritään toteuttamismaksu 150 €/k-m2 (vuoden 2015 taso),
joka maksetaan tontin vuokrauksen yhteydessä
Liike- ja palvelutontit
• vuokra-aika on 60 vuotta
• vuosivuokra on 10 €/k-m2 (vuoden 2015 taso), mikä vastaa perusvuokrana
0,524 €/k-m2 elinkustannusindeksin 1951 pisteluvulla 100
• etukäteisvuokraa ei peritä
Ara – tuotantona on mahdollista toteuttaa enintään 20 % asuntotuotannon kokonaismäärästä. Ara – tuotannon osalta tontit vuokrataan Ara:n hyväksymän enimmäistonttihintojen perusteiden mukaisesti.
Hinnat korjataan luovutushetken hintatasoon elinkustannusindeksin muutosta
vastaavasti. Muutoin noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä mallivuokrasopimusten mukaisia ehtoja.
Rakennusten purkaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat valittavan yhteistyökumppanin vastuulla.
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4 Valintakriteerit
4.1 Kokonaiskonseptin sisältö
Hakemuksen kokonaiskonseptia arvioidaan seuraavista näkökulmista:
•
•
•

esitetyn kokonaiskonseptin toiminnallista ja kaupunkikuvallista erinomaisuutta ja soveltuvuutta kilpailualueelle ja sen lähiympäristöön
toimintojen monipuolisuutta
kokonaiskonseptin vastaavuutta hakuohjeessa esitettyihin lähtökohtiin

4.2 Suunnitteluttaminen ja vaihtoehtoisten
suunnitelmien toteuttamistapa
Hakijan tulee varautua asemakaavan muutoksen pohjaksi tarvittaviin selvityksiin ja
suunnitelmiin (mm. kilpailualueen luonnosvaihtoehdot, viitesuunnitelmat ja liittyminen osaksi laajempaa tarkastelualuetta). Suunnittelun organisointi ja toteutustapa tulee esittää.
Arviointikriteereinä ovat:
•
•
•
•

edellytykset arkkitehtonisesti kiinnostavalle, kaupunkikuvallisesti korkeatasoiselle, viihtyisälle ja toiminnallisesti monipuoliselle kokonaisuudelle
innovatiivinen suunnitteluttaminen ja vaihtoehtojen laadintatapa
suunnitteluryhmän asiantuntemuksen monipuolisuus
suunnitteluprosessin vuorovaikutteisuus (suhteessa Oulun kaupunkiin, viranomaisiin sekä kaavamuutoshankkeen osallisiin)

4.3 Hakijakonsortioiden kokoonpano
Hakemuksessa tulee kuvata:
•
•
•

konsortion päähakijan rooli ja asema kehittämisessä
konsortion osapuolten sitoutuminen ja sopimuksen sisältö
osapuolten referenssit ja osaaminen suhteessa kohdan 4.4 sisällöllisiin teemoihin
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4.4 Ehdotus kohteen hyödyntämiseksi Business Labinä
Arviointikriteereinä ovat:
•
•
•
•

keskeiset ehdotukset Business Lab:n sisältöteemoiksi (uudet kehitettävät palvelut ja tuotteet, joissa hakijakonsortio hyödyntää kohdetta)
ehdotettujen sisältöteemojen toteutuksen aikataulu ja vaiheistus
arvio em. sisältöteemojen kansainvälisestä liiketoimintapotentiaalista
arvio konsortion osapuolten panostuksista kohteessa tehtävään kehitystyöhön

4.5 Investointi ja toteutusaikataulu
•
•
•
•

toteutuskelpoisuus ja investoinnin suuruus
toteutuksen aikataulu, varmuus ja mahdollinen vaiheittaisuus
toteutustapa, konsortiosopimus ja konsortion yhteistyö
toteuttajan / investoijan vakavaraisuus ja investointikyky

Kuva 4. Ideakuva Kemintien bulevardista
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5 Kilpailutekniset tiedot
5.1 Oheismateriaali
Oheismateriaali on ladattavissa osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/asuminen-jarakentaminen/Välivainion-koulu. Hakumateriaalin käyttöoikeus on rajattu tähän
kilpailuun.
Hakumenettelyohjelma
• hakuohje
Kaavoitustilanne
• Ajantasakaava 1:2000 (pdf)
• Oulun yleiskaava 2020
• Uuden Oulun yleiskaava, kaavaehdotus
Kartat
• pohjakartta 1:2000 (suunnittelualueen rajaus (pdf))
• pohjakartta 1:2000 (pdf)
• pohjakartta (dwg)
• opaskartta 1:10000 (pdf)
• johtokartta 1:2000 (pdf)
Selvitykset ja lausunnot
• Oulun keskeisen alueen täydennysrakentamisselvitys
• Oulun korkean rakentamisen selvitys
• Oulun seudun ja Uuden Oulun asukasbarometri 2011
• Paradigman muutos – Bulevardisointi WSP
• Eino Leinon puiston luonto- ja maisemaselvitys 2015
Valokuvia alueesta
• ilma- ja viistokuvat
• valokuvat
• ideaesite Kemintien Bulevardi
Koulurakennuksen piirustukset
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5.2 Hakumenettelyä koskevat kysymykset
Hakumenettelyyn osallistuvilla on oikeus esittää kysymyksiä ohjelmaan liittyen.
Kysymykset lähetetään sähköpostilla 17.12.2015 klo 15 mennessä projektipäällikölle: tapio.takalo-eskola@ouka.fi, Tapio Takalo-Eskola, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus.
Vastaukset kaikkiin kysymyksiin annetaan 31.12.2015 kilpailun internetsivuilla:
www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/Välivainion-koulu.

5.3 Suunnitteluvarauksen tekeminen
Arviointiryhmä arvioi ehdotukset. Arviointi sisältää koko tontinluovutuskilpailun
kirjallisen yleisarvioinnin sekä hakijoiden tiedot ja ehdotuskohtaiset arvioinnit. Numeerista arviointia ei tehdä. Arviointityöryhmä arvioi määräajassa toimitetut hakemukset kappaleeseen 4 kirjattujen kriteerien perusteella.
Hakemusten arvioinnin lisäksi arviointiryhmä kuulee kutakin hakijakonsortiota
erikseen järjestettävissä kuulemistilaisuuksissa. Hakijakonsortioiden kuulemisissa
arvioidaan mm. konsortion yhteistyön kyvykkyyttä. Arviointiryhmä voi käyttää sekä
hakemusten että kuulemistilaisuuksien arvioinnissa riippumattomia asiantuntijoita.
Arviointiryhmä tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhteistyökumppanista. Kaupunginhallitus tekee tontinvarauspäätöksen.

5.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen
Kaupunki laatii kilpailualueelle asemakaavan muutoksen yhteistyössä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan asemakaavamuutoksen tavoitteista, työnjaosta ja tontinvarauksen muista ehdoista. Tässä yhteydessä valitun yhteistyökumppanin kanssa
tarkistetaan myös yhteistoiminnan tarve BusinessOulu liikelaitoksen kanssa kohteen Business Lab:n hyödyntämisessä.
Kilpailualueen korttelialue vuokrataan valitulle yhteistyökumppanille asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Toteuttamisen aikataulusta ja vaiheistuksesta
sovitaan asemakaavaehdotusvaiheessa tehtävällä toteuttamissopimuksella.
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6 Kilpailualue
6.1 Alueen sijainti
Kilpailualue sijaitsee Välivainion kaupunginosassa, Kemintien itäpuolella, noin 2 kilometriä Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Kilpailualue rajoittuu etelässä
Loukotiehen ja korttelin 31 tonttiin 3, idässä Kesätiehen ja kortteliin 32 sekä pohjoisessa pallokentän eteläreunaan ja sen suunnassa Einon Leinon puiston poikki
kulkevaan linjaan sekä lännessä Kemintiehen. Alue käsittää Välivainion kaupunginosan korttelin 31 tontit 2, 4 ja 5 sekä osan viereistä Eino Leinon puiston puistoaluetta. Kilpailualueen pinta-ala on noin 3,8 hehtaaria. Alueiden rajaukset täsmentyvät
laadittavan asemakaavan muutoksen yhteydessä.

6.2 Kaupunkikuva ja ympäristö
Välivainio on pääosin 1960-luvulla rakentunut pientalomainen asuinalue. Välivainion eteläosissa on eri-ikäisiä kerrostalokortteleita, joista uusimmat ovat 2000-luvulta. Välivainion kaakkoiskulmassa sijaitsee supermarket oheisliikkeineen. Välivainion itäkulmassa on Castrenin urheilukeskus.
Kemintien länsipuolella sijaitsevassa Alppilassa on pääosin eri-ikäisiä kerrostalokortteleita, vanha pientaloalue sekä sekalainen työpaikka-alue. Alppilan kerrostalokorttelit ovat eteläosiltaan vielä rakentumassa.
Kemintie on tärkeä keskustan sisääntuloväylä, jota ympäröivät laajat suojaviheralueet. Kemintie on liikenneympäristöltään ja kaupunkikuvaltaan nykyisin hyvin
autovaltainen. Kemintie erottaa Välivainion ja Alppilan alueita toisistaan.

6.3 Asemakaava
Alueella on voimassa useita eri aikoina (pääosin 1950-70 luvuilla) vahvistettuja asemakaavoja / asemakaavan muutoksia.
Välivainion korttelissa 31 sijaitsevan Välivainion koulun (Yo) ja päiväkodin (Ys) tontit
ovat yleisten rakennusten korttelialuetta ja niiden pysäköintiä varten varattu tontti
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autopaikkojen korttelialuetta (Ap). Saman korttelin tontti 3 on kaksikerroksisten
asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).
Itäpuolinen asuntoalue on varattu pääasiassa yksi- tai puolitoistakerroksisille omakotitaloille. Omakotialueen ja Kemintien välinen Eino Leinon puisto on asemakaavan mukaista puistoaluetta (P) ja alueella sijaitseva pallokenttä on osoitettu sitä
koskevalla kaavamerkinnällä (Up).
Kemintie on osoitettu yleiseksi tiealueeksi (LT), jolta katuliittymä Välivainiolle on
ainoastaan Oravatien kautta. Kemintien ali on osoitettu kaksi kevyen liikenteen alikulkua, Tervahovintien / Eino Leinon polun sekä Luokotien jatkeena olevan Toivonpolun kohdalle.
Luokotien eteläpuolinen kortteli 5 on varattu II – IV -kerroksiselle kerrostaloasumiselle (ALK). Siirtolantien varressa sijaitseva kortteli 6 on yksikerroksisten liikerakennusten korttelialuetta (Välivainion vanha ostoskeskus).
Kemintien länsipuoliset korttelit Alppilan Kaarnatien varressa on osoitettu teolliseksi työpaikka-alueeksi. Asemakaavaa muutetaan tontinluovutuskilpailun sekä
Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksen perusteella.
Asemakaavan muutos tulee vireille tontinluovutuskilpailun ratkettua ja valmistunee vuosien 2016 - 2017 aikana.

6.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Asemakaavan muutoshanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan tontinluovutuskilpailun jälkeen ja asetetaan mielipiteiden esittämistä varten
nähtäville.
Alueen täydennysrakentamisella voi arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia viereisille asuntoalueille, mikä on otettava suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnissa
keskeisesti huomioon. Tehokkaalla täydennysrakentamisella voidaan suojata olevaa pientaloaluetta melulta ja lisätä alueen palveluja, jolloin vanhojen kiinteistöjen
arvon nousee ja ympäristön laatu paranee.
Avoimella ja vuorovaikutteisella suunnitteluprosessilla on mahdollista edistää
muutosprosessin sosiaalista hyväksyntää. Sen vuoksi alueen asukkaat ja käyttäjät
on syytä saada alusta lähtien mukaan omaa elinympäristöään koskevaan kehittämistyöhön, esimerkiksi yhteisillä asukasilloilla. Asemakaavan muutosprosessin
eri vaiheissa asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista huolehditaan mm. järjestämällä avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.
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6.5 Muut ominaisuudet
Kilpailualue on Oulun kaupungin omistuksessa.
Kemintie on nykyisin valtion omistuksessa oleva maantie ja tärkeä pohjoisen suunnan sisääntuloväylä keskustaan sekä yhteys Pohjantielle ja Linnanmaan yliopistoalueelle. Kemintiellä on jo nykyisellään hyvä joukkoliikenteen vuorotarjonta ja
täydennysrakentamisella sen palvelutasoa on mahdollista edelleen parantaa. Kemintielle laaditaan kaupungin, ELY-keskuksen ja valittavan yhteistyökumppanin
kanssa kaavoitusta varten liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmat, joissa tarkastellaan mm. liittymäjärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet, liikenteen meluvaikutukset, joukkoliikenteen pysäkit sekä huolto- ja pelastusliikenteen reitit sekä
ympäristön kannalta tärkeät näkökohdat.
Kemintien mahdollinen muuttaminen kaduksi edellyttää tienpidon hallinnollista
muutosta asemakaavan kautta. Tästä ja aikataulullisista syistä johtuen kilpailualueen maankäyttö tulee suunnitella siten, että alue voi liittyä ensimmäisessä toteutusvaiheessa nykyisen asuntoalueen katuverkkoon. Tavoitteena kuitenkin on, että
alueelta saadaan suora liittymä Kemintielle, jolloin täydennysrakentamisen haitalliset vaikutukset Välivainion alueelle päin pienenevät.
Käytössä olevien asuntorakentamisen pysäköintinormien mukaan kerrostaloalueilla tulee asukkaiden käyttöön osoittaa 1 autopaikka 80 asuinkerrosneliömetriä
kohti ja sen lisäksi vieraskäyttöön 1 vierasautopaikka 1000 asuinkerrosneliömetriä
kohti. Asukkaiden autopaikat on suotavaa toteuttaa pääosin rakenteellisina ja vierasautopaikat maan päällisinä. Liiketiloja varten tulee osoittaa noin 1 ap / 50 m2 ja
toimistotiloja varten noin 1 ap / 80 m2 toiminnan luonne huomioiden. Hankkeessa
on toivottavaa tutkia myös pysäköinnin vuorottaiskäytön ja muiden toimenpiteiden toteutusta tehostamaan rakennettavien autopaikkojen käyttöastetta.
Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan tarkempi perustamistapaselvitys.
Kilpailualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä oheismateriaalina olevan
johtokartan mukaisesti. Täydennysrakentaminen tarkoittaa myös nykyisten virkistysalueiden kehittämistä, tarpeellisten kevyen liikenteen yhteyksien huomioimista
sekä kaupunkimaista puistorakentamista.
Kemintie aiheuttaa häiriötä jonkin verran ympäristölle. Tien ja Välivainion omakotialueen välinen EinoLeinon puisto on pääosiltaan suojaviheralueen luonteista
aluetta eikä sillä ole nykyisellään merkittävää virkistys- ja liikuntakäyttöä koulun
pallokenttää lukuun ottamatta. Alueella kasvaa jonkin verran puustoa, jolla on
merkitystä ympäristön kannalta. Pallokenttä käynee tarpeettomaksi koulutoiminnan päättyessä.
Olevan asutuksen puolella vihervyöhykkeen leveys ja luonne muuttuu, mutta sillä on keskeinen merkitys mittakaavaltaan erilaisten alueiden yhteensovittamisen
ja ympäristövaikutusten kannalta. Kemintien puolella korostuu kaupunkimaisen
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viherrakentamisen merkitys kaupunkikuvan ja ympäristön viihtyisyyden kannalta.
Julkisen katutilan puolella kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat erittäin korkeat.
Alueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys kesäkauden 2015 aikana. Liikennesuunnitelman yhteydessä laaditaan ympäristösuunnitelma, joka toimii pohjana
asemakaavan muutokselle.

Kuva 5. Välivainion kaupunginosa

Kuva 6. Välivainion koulu ja pallokenttä
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Kuva 7. Hankealueen sijainti
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7 Hakemusten laadintaohjeet
Asiakirjoissa tulee käyttää suomen kieltä.
Hakemuksessa vastataan kirjallisesti hakumenettelyn asettamiin tavoitteisiin. Hakemus tulee esittää A4-koossa. Siitä tulee käydä ilmi ratkaisun pääperiaatteet sekä
esittää, miten hakija vastaa asetettuihin kriteereihin.
Hakemuksessa tulee selkeästi tuoda esille palvelu- ja työpaikkarakentamisen
määrä ja suhde asuinrakentamiseen. Lisäksi hakemuksessa tulee yksilöidä toteuttajakumppani sekä muut hakijakonsortiossa olevat yritykset ja muut tahot. Jokaisesta yrityskumppanista tulee olla yrityskuvaus sisältäen tämän hankkeen kannalta merkittävät referenssit. Yrityskuvauksen tulee mahtua yhdelle A4-arkille.
Hakemuksen yhteydessä tulee esittää tiivistelmä, jossa on esitetty kokonaiskonsepti tiiviissä muodossa. Tiivistelmän tulee mahtua yhdelle A4-arkille. Hakemuksen
yhteydessä voidaan esittää muuta hakemusta selventävää materiaalia. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa CD-levyllä tai muistitikulla aineisto A4- tai A3-koossa
pdf – tiedostoina, resoluutio 300 dpi.
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