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1 Hakumenettely
1.1 Kilpailun taustaa
Oulun Jätehuolto Oy ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ovat neuvotelleet mahdollisuudesta saada Ruskoon yhdistetty biokaasun
ja perinteisten polttoaineiden jakeluasema. Liikennepolttoaineeksi tarkoitettu biokaasu valmistetaan
Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla biojätteen mädätyslaitoksella syntyvästä biokaasusta. Biokaasua
pyritään valmistamaan liikennepolttoaineeksi vähintään 4 000 MWh vuodessa, joka vastaa noin 400000
litraa perinteisiä fossiilisia polttoaineita.
Biokaasu on markkinoiden edullisin liikenteen uusiutuva polttoaine. Biokaasun hinta on 30–50 %
edullisempi kuin bensiini ja 20–40 % edullisempi
kuin diesel. Biokaasuun vaihtaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa myös lähi-ilman
laatua.
Kaasuautojen yleistymistä Suomessa hidastaa tankkausasemien puuttuminen Pohjois-Suomesta. Siten
Oulun Jätehuollon suunnittelema tankkausasema
on maantieteellisesti erityisen tärkeä. Oulun tankkausasema laajentaisi merkittävästi biokaasuasemaverkoston kattavuutta Suomessa. Se myös mahdollistaisi monille autoille ensi kertaa pääsyn myös
1.2 Kilpailun järjestäjä ja luonne
Kilpailu toteutetaan Oulun kaupungin yhdyskuntaja ympäristöpalvelujen ja Oulun Jätehuolto Oy:n yh1.3 Kilpailualue
Kilpailualueena oleva tontti sijaitsee Ruskon kaupunginosassa, Oulun suurimmalla yhtenäisellä teollisuus- ja työpaikka-alueella. Tontti on voimassaolevassa asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta
(ET). Tontin koko on noin 9 500 m2 ja rakennusoikeutta on noin 3 800 k-m2 kahteen kerrokseen. Hanke
ko. sijaintipaikalla edellyttää asemakaavan muutta-

Ruotsin biokaasuasemaverkoston piiriin
Oulun kaupunki on sitoutunut ilmastonmuutoksen
hillintään ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tavoitteenaan 20 % päästövähennys asukasta
kohti laskettuna vuoteen 2020 mennessä. Päästövähennystavoite on kirjattu sekä kaupunkistrategiaan
että Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan. Päästövähennystavoitteen ja
muiden kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu ympäristöohjelma,
jossa yhdeksi toimenpiteeksi on esitetty biokaasun
talteenoton ja hyödyntämisen lisäämistä ja sen jalostamista liikennepolttoaineeksi.
Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on päättänyt 15.9.2015 (386 §) hakea yhteistyökumppania
Ruskon kaupunginosan korttelissa 42 sijaitsevalle
tontille nro 3 perustettavaa perinteisten polttoaineiden ja biokaasuaseman tankkausasemaa varten.
Samalla lautakunta on vahvistanut tontinvuokrausperusteet ja velvoittanut yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemaan asemakaavan muutoksen
ko. tontilla.

teistyönä julkisella hakumenettelyllä ammattilaisten
tonttihaun yhteydessä.
mista tontin käyttötarkoituksen osalta. Samassa yhteydessä tontin rakennusoikeus tarkastellaan uudelleen. Myös kohteen rajaus tarkentuu kaavamuutostyön edetessä.
Kilpailualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Alue
on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.

1.4 Kilpailun tavoitteet, valintakriteerit ja hakemuksen sisältö
Kilpailun tavoitteena on saada yhteistyökumppani
• Biokaasun jakelijakumppani ja muut mahdolliset
biokaasun ja perinteisten polttoaineiden jakeluasekumppanit
man perustamiseksi Ruskoon.
• Sanallinen kuvaus hankkeesta ja sen tuomista
palveluista alueelle
Hakijalta edellytetään liikenneaseman ja polttoainei- • Rakentamisen määrä k-m2:nä
den jakeluaseman rakentamista Oulun Jätehuolto
• Toteutuksen aikataulu
Oy:n kanssa tehtävän aiesopimuksen mukaisesti se- • Toteutusvarmuutta osoittavat seikat
kä muutoinkin sitoutumista ko. aiesopimukseen.
• Kokemukset vastaavista hankkeista.
• Mahdolliset muut hakemuksen tueksi esitettäYhteistyökumppanin tulee hakemuksessaan esittää:
vät seikat

Rusko-43-2
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1.5 Aikataulu ja hakemusten jättäminen
Hakumenettely alkaa 02.10.2015 ja päättyy
30.10.2015 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 toimitetta1.5 Hakumenettelyn hyväksyminen ja säännöt
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.
1.6 Yhteistyökumppanin valinta
Yhteistyökumppani valitaan laatuarvioinnin perusteella.
Esityksen yhdyskuntalautakunnalle yhteistyökump1.7 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen
• Valitulle yhteistyökumppanille myönnetään
aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus.
• Valitun yhteistyökumppanin kanssa neuvotellaan
ja laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus
(yhteistoimintasopimus), jossa sovitaan asemakaavamuutoksen tavoitteista, työnjaosta ja tontinvarauksen muista ehdoista.
• Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen yhteis2 Tontin luovutusperusteet
Tontti luovutetaan vuokraamalla. Vuokrausperusteet
määräytyvät seuraavasti:
• vuokra-aika on 30 vuotta
• vuokrasopimus tehdään yhteistoimintasopimuksessa sovitussa aikataulussa
• vuosivuokra on 23 000,03 € (vuoden 2015 taso),
mikä vastaa perusvuokrana 1204,19 € elinkustan3 Kilpailutekniset tiedot
3.1 Oheismateriaali
Oheismateriaali on ladattavissa osoitteesta http://
www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/biokaasuasema. Hakumateriaalin käyttöoikeus on rajattu tähän kilpailuun.
Hakumenettelyohjelma
• hakuohje
Kaavoitustilanne
• Ajantasakaava 1:2000 (pdf)
Kartat
• pohjakartta 1:2000 (suunnittelualueen alustava
rajaus (pdf))

vaksi saman päivän aikana. Kuoreen merkintä ”OUKA/2017/10.02.03/2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut – Biokaasuasema”.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Valintapäätös tehdään marras-joulukuussa 2015.

Hakumenettelyssä noudatetaan tämän ohjeen mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyvänsä
osallistuessaan.
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään hakemusta.
panista tekee yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä
Oulun Jätehuolto Oy yhteistyössä. Yhdyskuntalautakunta valitsee yhteistyökumppanin.

•

työssä valitun yhteistyökumppanin kanssa kumppanin esittämän suunnitelman pohjalta.
Luovutettava alue ja tonttijako määritellään asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.
Alue luovutetaan valitulle yhteistyökumppanille
hakumenettelyn tuloksen perusteella ja vuokrasopimus allekirjoitetaan asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.
nusindeksin 1951 pisteluvulla 100

Hinnat korjataan luovutushetken hintatasoon elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Muutoin
noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä mallivuokrasopimusten mukaisia ehtoja.

• pohjakartta 1:2000 (pdf)
• pohjakartta (dwg)
• opaskartta 1:10000 (pdf)
• johtokartta 1:2000 (pdf)
Selvitykset ja suunnitelmat
• Aiesopimus biokaasun hyödyntämisestä liikennepolttoaineena
• Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille
Valokuvia alueesta
• ilmakuva
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