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1 KILPAILUKUTSU
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Oulun ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä Oulun kaupungin kanssa opiskelijoille
ideakilpailun, jonka tarkoituksena on lisätä puun käyttöä yhdyskuntarakenteissa. Kilpailun tavoitteet liittyvät Puuta seinästä siltaan -hankkeeseen. Kilpailun järjestämisessä ovat
mukana Oamk, Suomen metsäkeskus, Oulun kaupunki ja Oulun Asuntomessut 2025.
Kilpailun tarkoituksena on suunnitella Tukkisaariin johtava pääosin puurakenteinen kävely- ja pyöräilysilta, jonka suunnittelussa hyödynnetään puun käyttömahdollisuuksia innovatiivisesti. Kilpailussa huomioidaan vuonna 2025 rakentuvan Oulun asuntomessualueen suunnittelun periaatteet.
Kilpailun kielenä on suomi.

1.2 Puuta seinästä siltaan -hanke
Metsäkeskuksen hallinnoiman, Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgrian kanssa yhteistyössä toteuttavan hankkeen tavoitteena on lisätä puun käyttöä kerrostalo- ja julkisissa
rakennuskohteissa, maatila- ja maaseuturakentamisessa sekä infrarakentamisessa Pohjois-Pohjanmaalla.
Hankkeella halutaan tukea puualan tuotekehitystä ja toiminnan kehitystarpeita. Sen
avulla halutaan myös valmistautua tulevaan rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin tiedottamalla rakentamisen määräyksistä ja merkityksistä sekä hiilitaseesta puurakentamisessa. Hankkeen rahoittaa Maaseuturahasto.

1.3 Osallistumisoikeus
Kilpailu on opiskelijakilpailu ja se on suunnattu korkeakoulutasoisille arkkitehtuurin sekä
infra- ja rakennusalan opiskelijoille. Osallistumisoikeus on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen alan opiskelijoilla. Kilpailuun voi osallistua yksilönä tai 2—3 henkilön työryhmissä. Opiskelijoiden toivotaan muodostavan monialaisia työryhmiä.
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1.4 Palkinnot
Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa:
1. palkinto 500 euroa
2. palkinto 300 euroa
3. palkinto 150 euroa
Palkintojen lisäksi myönnetään kaksi kunniamainintaa. Tuomaristo voi tarvittaessa jakaa
palkinnot edellisestä poikkeavalla tavalla.
Oulun kaupungilla on oikeus käyttää haluamaansa kilpailuehdotusta sillan jatkosuunnittelun perusteena siten, että tekijänoikeus säilyy kilpailuehdotuksen tekijällä.

1.5 Palkintolautakunta
Palkintolautakunta koostuu kahdesta Oulun kaupungin edustajasta, kahdesta Oulun
ammattikorkeakoulun edustajasta ja VersoWoodin edustajasta.
Palkintolautakunnan jäsenet:
1. Ritva Kuusisto, Oulun kaupunki
2. Pertti Wirkkala, Oulun kaupunki
3. Antti Ukonmaanaho, lehtori Oamk (rakennetekniikka)
4. Kimmo Illikainen, lehtori Oamk (rakentamistekniikka)
5. Jaakko Huotari, VersoWood, myyntipäällikkö (meluesteet ja puusillat)

1.6 Kilpailun aikataulu
Kilpailu ajoittuu 19.8.-2.12.2021 väliselle ajalle. Kilpailuehdotukset jätetään sisälle
8.11.2021 klo 16 mennessä. Kilpailun julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 19.8.2021
verkkotilaisuutena, joka tallennetaan. Materiaali on saatavilla kilpailusivustolla.
to 19.8.2021 klo 14.00

Kilpailun julkistaminen

to 9.9.2021 klo 16.00

Kilpailua koskevien kysymysten lähettäminen

to 16.9.2021

Vastaukset osallistujien lähettämiin kysymyksiin
4
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ma 8.11.2021 klo 16.00 Kilpailuehdotusten palauttaminen
to 2.12.2021 klo 14.00

Kilpailun tulosten julkistaminen, Oulun Ympäristötalo

Kilpailusivuston virallinen osoite on https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .

5

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Päivitetty versio 31.8.2021

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1 Ohjelma-asiakirjat
1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja)
2. Karttaotteet, joissa on määritetty rakennuspaikkojen sijainti (karttaliite)
3. Ilmakuvat rakennuspaikoilta (kilpailusivuston kuvapankki)
4. Kuva-aineistoa rakennuspaikoilta (kilpailusivuston kuvapankki)
Sähköinen pohjakartta on saatavilla kilpailusivuston kuvapankissa (dwg-pohjakartta).
Kuvat.fi -kuvapankin linkki: https://metsakeskus.kuvat.fi/i/Q8KJhygqcGXSsk7pzfjbVxNCnBFYveT3

2.2 Maastokäynti
Kilpailun yhteydessä ei järjestetä erillistä opastettua maastokäyntiä, mutta kilpailuun
osallistuville suositellaan tutustumista kilpailualueeseen ja sen ympäristöön omatoimisesti. Virtuaalisesti kilpailualueeseen voi tutustua Karttapalvelussa, linkki
https://kartta.ouka.fi/IMS/?layers=Ilmakuva%202017&cp=7214433,474160&z=0.25

2.3 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailuun ja kilpailuohjelmaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää 9.9.2021 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/r/Pzuh71dVaf . Tarkenna kysymyksessäsi kumpaa kilpailua kysymyksesi koskee. Kysymykset esitetään ja julkaistaan nimettöminä.
Kilpailukysymyksiin vastataan 16.9.2021 ideakilpailun virallisella sivustolla osoitteessa
https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .

2.4 Kilpailun ratkaiseminen ja tiedottaminen
Kilpailun tulokset julkaistaan torstaina 2.12.2021 kello 14 alkaen Oulun Ympäristötalon
kahvio Leetassa (Solistinkatu 2). Tulokset julkaistaan myös ideakilpailun virallisella sivus-
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tolla sekä Hartaanselänrannan verkkosivuilla. Tilaisuudesta tehdään lehdistötiedote. Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset asetetaan näytteille Ympäristötalolle sekä Oulun
ammattikorkeakoulun galleriatilaan.

2.5 Jatkotoimenpiteet, kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja palautus
Kilpailun järjestäjällä on omistus- ja julkaisuoikeus palkittuihin ja lunastettuihin ehdotuksiin.
Tekijänoikeudet säilyvät tekijöillä. Kaikki kilpailutyöt julkaistaan ja ovat nähtävillä kilpailujen nettisivuilla.
Kilpailun järjestäjä saa käyttää ja jatkojalostaa kilpailussa palkittuja ja lunastettuja ehdotuksia projektin toteutumisen vaatimalla tavalla. Palkitut ja lunastetut ehdotukset voidaan toteuttaa kokonaan, osittain tai jättää toteuttamatta. Voittajalle voidaan tarjota
mahdollisuutta osallistua kilpailuehdotuksien jatkojalostamiseen.
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3 KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1 Kilpailun tavoite
Kilpailun tavoitteena on suunnitella Tukkisaariin johtava kävely- ja pyöräilysilta, jonka
muotoilu ilmentää jokisuiston perinteitä ja hyödyntää innovatiivisesti puun käyttömahdollisuuksia arkkitehtuurissaan.
Tukkisaariin on suunniteltu vuonna 2025 rakentuvan asuntomessualuesuunnitelman yhteydessä kaksi uutta siltayhteyttä (kävely- ja pyöräilysilta ja huoltosilta. Uusi kävely- ja
pyöräilysilta korvaa nykyisen teräsbetonisen laattasillan, jonka tekninen käyttöikä on
loppumassa. Uuden sillan tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja parantaa rakennetun ympäristön laatua ja arvoa. Kilpailussa tulee huomioida tulevan asuntomessualueen suunnittelun periaatteet.
Kilpailun tavoitteena on edistää monipuolista ja ennakkoluulotonta puunkäyttöä, kehittää rakenteellisia hybridiratkaisuja, tuoda esille omaleimaista arkkitehtuuria ja innovatiivisuutta. Suunnittelussa tulee huomioida myös sillan toiminnallisuus, toteutettavuus, korjattavuus sekä kierrätettävyys ja soveltuvuus alueelle.

3.2 Kilpailualueen sijainti ja rajaus
Kilpailualue sijaitsee Tukkisaarten ja Tuiran välissä. Uusi silta sijoittuu olemassa olevan, purettavan sillan paikalle. Kilpailukohteen sijainti merkitty karttaan (Kartta 1). Tarkastelualueena on sillan lähiympäristö. Asemakaavakarttaan (Kartta 2) on uuden kävely- ja pyöräilysillan lisäksi merkitty myös toinen silta, joka toimii huoltosiltana ja sijaitsee kilpailualueen ulkopuolella eikä siten kuulu tähän suunnittelukilpailuun.
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Kartta 1, kilpailualueen rajaus.

Kartta 2, ote asemakaavaluonnoksesta.
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3.3 Kilpailualueen yleisesittely
Kilpailualue Tukkisaaret sijaitsee Oulujoen suistossa keskustan länsipuolella Hartaanselän
alueella. Oulujoen eteläpuolella sijaitsevan Oulun ruutukaavakeskustan länsi- ja luoteispuolelle avautuu Oulujoen suisto, jonka suurin yhtenäinen vesialue on Hartaanselkä.
Hartaanselkää reunustaa joukko suiston saaria, suurimpana niistä Hietasaari ja Mustasaari, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan yleisesti nimellä Hietasaari. Koillisessa Hartaanselkää rajaa Oulujoen pohjoispuoleinen manner, jolla sijaitsee Tuiran kaupunginosa. Hartaanselänrannan alue, jolle parhaillaan laaditaan asemakaavaa ja jolle
sijoittuvat vuoden 2025 Asuntomessut, sijaitsee osittain Tuiran ja osittain Hietasaaren
puolella Toppilansalmen suun molemmin puolin. Hietasaaren puoleista osaa alueesta
kutsutaan nimellä Vaakunanranta ja mantereen puoleista aluetta nimellä Hartaanranta.

HARTAANRANTA
VAAKUNANRANTA
TUIRA

HIETASAARI

KESKUSTA

Kuva: Hartaanselänrannan sijainti Oulun kaupunkirakenteessa.
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3.4 Alueen historia ja toiminta
Hietasaaressa oli jo 1600-luvulla kaupungin porvareiden aittoja, varastoja, mallassaunoja ja pirttejä. Aivan uudenlainen vaihe alueen kehityksessä alkoi kuitenkin vuonna
1724, jolloin Oulujoen talvinen tulva puhkaisi uuden reitin merelle ja syntyi Toppilansalmi.
Salmi oli syvänä ja leveänä luontainen satamapaikka ja niinpä Oulun kauppiaat siirsivät
makasiininsa mataloituvista Hahtiperän ja Koskenniskan satamista Toppilansalmen rannoille.
Toppilansalmen pohjoisrannalle rakennettiin 1780-luvun alussa myös suuret Tervahovin
varastomakasiinit, johon maakunnasta tuotu terva varastoitiin ja josta se lastattiin purjelaivoihin. Terva oli ollut 1600-luvulta saakka Oulun merkittävin vientiartikkeli. Vielä purjelaivakauden lopulla vuonna 1889 purjelaivoja saattoi olla Toppilan satamassa jopa kaksitoista yhtä aikaa. Toppilaan muodostuikin maailman johtava tervakaupan keskus,
jonka valtakausi päättyi Tervahovin tuhoutumiseen tulipalossa vuonna 1901.
Oulujoen pohjoispuolella sijaitsevat Tuira ja Alalaanila olivat 1860-luvulle saakka kaupunkirakenteesta erillisiä alueita. Alueelle oli sijoittunut lähinnä vähäistä torppariasutusta.
Silta Oulun kaupungista Linnansaareen valmistui vuonna 1867 ja Merikosken ylittävä
Ämmänväylän silta vuotta myöhemmin. Liikenneyhteyksien parantuminen ja Oulun teollisen toiminnan viriäminen käynnistivät työväen muuttoliikkeen Tuiraan, josta tuli kaupungin tärkein laajenemissuunta. Vuonna 1903 avattiin Oulusta Tornioon johtava rautatie.
Rautatie kulki Tuiran kautta ja jo aiemmin Toppilan satamaan rakennettu rata liitettiin siihen pistoratana. Tuiran rantatörmää pitkin kulki myös valtatie pohjoiseen (nyk. Koskitie).
Vielä 1800-luvun alussa Hartaanselänrannan alue sijaitsi kaupungin ulkopuolella ja siihen
kuului lähinnä laidun- ja viljelyskäytössä olevia maita. 1800-luvun lopulla, palstoitussuunnitelman teon jälkeen suurin osa selvitysalueen maista lienee otettu viljelyskäyttöön ja
1900-luvun alussa alueen maisema oli pääsääntöisesti avointa.
Oulun elinkeinoelämässä tapahtui suuria muutoksia 1900-luvun alkaessa, kun tervan
vienti ja laivanrakennus loppuivat Toppilasta höyrylaivojen syrjäyttäessä purjealukset.
Edulliset liikenneyhteydet toivat Toppilan alueelle kuitenkin uutta teollisuutta. Uleå Ab:n
Toppilan sahan sekä vuonna 1931 perustetun Oulu Oy:n Toppilan sulfiittiselluloosatehtaan tarvitsema puutavara uitettiin jokea pitkin Oulujokivarren ja Kainuun metsistä. Ou-
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lujoen Vesistön Uittoyhdistys perustettiin vuonna 1921 ja sen tehtävänä oli uittaa Oulujoen alueelta tuleva, yksittäisten metsänomistajien omistama puutavara yhteisuitossa
jokisuun tehtaille.
Hartaanselästä muodostui puutavaran erottelussa keskeinen paikka ja Tukkisaarten
erottelupaikka täytti uittokaudella koko Hartaanselän vesialueen ja suuren osan ympäröivien saarten rannoista. Uiton rakenteet alkoivat Merikosken suulta ja levittäytyivät
Hartaanselän avoimelle keskialueelle. Erottelualueen rakenteisiin kuuluivat myös Uittoyhdistyksen insinöörien kehittämät niputuslaitteet sekä myöhemmin karkeaa erottelua tekevät koneet. Saarten edustalla olleet rantavedet jaettiin puutavarayhtiöiden kesken
varastoalueiksi.

Kuva: Erottelu käynnissä 1940-luvun lopulla. Oikeassa reunassa näkyvät sauna ja paja
ovat Tukkisaaresta sillalla erotetussa saaressa. Kuva Mauno Mannelinin kokoelmasta.
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Erottelupaikka järjestettiin insinööri Arvo Kivelän laatiman suunnitelman mukaisesti. Tukkisaareen rakennettiin Uiton ruokala ja Eino Pitkäsen vuonna 1937 suunnittelema suuri varastorakennus. Niiden lisäksi saaressa oli vuonna 1928 rakennettu sauna sekä pienempiä
varastorakennuksia. Tukkisaarten vieressä oli nimetön sillalla erotettu pieni saari, jonne
rakennettiin hinaajien laiturit, uittoyhdistyksen paja ja ulkorakennus. Kolmas saari oli pieni
Poolasaari, josta kuljettiin puisia siltoja pitkin erottelupaikalle. Näistä rakennuksista on jäljellä enää Tukkisaarten varastorakennus, joka on melontaseura K&C:n käytössä.
Uiton talo rakennettiin vuonna 1938 Tukkisaaren Tuiran rannan puolelle miehistö- ja konttorirakennukseksi. Rakennus on nykyään tyhjillään.
Uittotoiminnan intensiivisin kausi oli sotien jälkeen ja 1950-luvulla, eikä uitolle ollut vaihtoehtoista kuljetusmuotoa. Vähitellen uitto alkoi kuitenkin menettää merkittävyyttään puiden kuljetusmuotona, kun se alkoi hävitä kannattavuudessa maantie- ja rautatiekuljetukselle. Viimeinen uittovuosi Oulujoella oli 1982. Mentäessä kohti 2000-lukua Hartaanrannan puolella avoimuus on osittain säilynyt rakennetun puistomaisen ympäristön ansiosta.

Kuva: Tukkisaari edustalla, taustalla näkyy keskellä Uiton talo.
13
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3.5 Kilpailualueen ympäristö
Hartaanrannan nykyinen puistomainen muoto sai alkunsa 1950-luvulla, kun Oulun kaupungin puistotoimisto toteutti istutukset Tervaporvarinpuistoon vuosina 1954—1961. Alueelle on istutettu vuonna 1990 hopeapajua ja tervaleppää ja rantarakenteita on parannettu vuonna 1997. 2000-luvulla puistoalueita on kunnostettu ja alueelle on rakennettu uusi kuntoilupaikka.
Alueen suunnittelun yhteydessä on puurakenteinen venetelaranta osoitettu nykyisen sillan ja veneiden laskuluiskan väliin Tukkisaarten itäpuolelle.

Kuva: Näkymä Tervaporvarinpuistoon, kuntoilupaikka.
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Kuva: Näkymä Uiton talon suunnasta kohti Tukkisaaren siltaa.
Tukkisaarten pohjoispuolella ranta on pienikivistä ja sillan molemmin puolin on korkeakasvuisia rantakasveja: osmankäämin, järviruo´on, korpikastikan, vesi- ja viiltosaran ja sinikaislan ”kaislikko”. Sen ulkopuolella on harva järvikortteikko ja rannan puolella mm.
mesiangervoa, horsmaa ja nokkosia. Monilajisuudesta johtuen ”kaislikko” on vaihtelevan näköinen. Tukkisaaressa on Oulun kaupungin ylläpitämä nuotiopaikka sekä kanoottien ja kajakkien säilytyspaikka (yhdistysten toimintaa, ei yleinen säilytyspaikka). Tukkisaaressa on lisäksi kanoottien vesillelaskuun tarkoitettu laituri.

15
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Kuva: Tukkisaaren ja rannan välistä uomaa, kuvattu kilpailukohteena olevalta sillalta.

Kuva: ilmakuva Tukkisaarista kuvattuna pohjoisesta.

16

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Päivitetty versio 31.8.2021

Kuva: Ilmakuva Tukkisaarten ympäristöstä, taustalla Kuusisaari ja Pikisaari. Kuvattu luoteesta.
Lisää kuvia kilpailualueen ympäristöstä ja kasvillisuudesta löydät kilpailun sivustolta Kuvat.fi palvelusta.

3.6 Kaavatilanne
Hartaanselänrannan aluetta ympäröi kolme valtakunnallisesti arvokasta rakennettua
kulttuuriympäristöä (RKY 2009), jotka ovat Hietasaaren huvila-alue, Toppilan satama ja
teollisuusalue sekä Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus.
Maakuntakaava
Hartaanselänrannan alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen
nimeltään Oulujoen suun kulttuurimaisema. Aluetta luonnehditaan seuraavalla tavalla:
”Kaupungin edustalla sijaitsevat suuret saaret, Hietasaari ja Mustasaari, sekä suistoalu-
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een pienemmät saaret muodostavat sekä ominaispiirteiltään että historialtaan kerroksellisen, monimuotoisen kokonaisuuden. Suistoalueen vehreät saaret ovat täydentävä
vastapari rakennetulle kaupunkimaisemalle. Joen yli johtavilta silloilta avautuvat näkymät kaupunkiin, jokisuistoon ja merelle hahmottuvat omaleimaisena kaupunkijulkisivuna.”
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen sekä eri käyttömuotojen tarkoituksenmukaiseen yhteensovittamiseen.
Uuden Oulun yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaavassa Hartaanselänrannan alue on pääkäyttötarkoitukseltaan
osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Rantavyöhyke on varattu virkistysalueeksi, jolla sallitaan virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Rantavyöhykettä seurailee kevyen liikenteen reitti ja rantaan on merkitty myös venevalkamia. Toppilansalmen kautta kulkee veneväylä. Rantavyöhykkeen virkistysalueet kuuluvat Oulujoen suiston kaupunkipuistoon, jolla on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Aluetta tulee hoitaa ja kehittää niin, että sen erityisarvot säilyvät. Vaakunanrannan eteläosan edustalle on osoitettu Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue,
jonka luontoarvot tulee säilyttää.
Uuden Oulun yleiskaavaan voi tutustua osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuun-

nittelu/uuden-oulun-yleiskaava
Oulun kaupunki on laatinut vuonna 2018 suistokaupunkivision, jonka tarkoituksena on
muodostaa kokonaisnäkemys suistoalueen kehittämisen periaatteista. Suistokaupunkivisiossa on esitetty kehittämisperiaatteita kolmessa eri kokonaisuudessa: virkistävä suisto,
arvokas suisto ja uudistuva suisto. Lisätietoja suistokaupunkivisiosta on saatavilla osoitteessa www.ouka.fi/suistokaupunki.
Asemakaavatilanne
Suunnittelualueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavan muutosta, joka pohjautuu vuonna 2020 laadittuun yleissuunnitelmaan. Kaavoituksen lähtökohtana on ollut
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vuonna 2019 pidetty Hartaanselänrannan yleiskilpailu https://www.ouka.fi/oulu/hartaanselanranta/ideakilpailu . Tavoitteena on, että kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 tammikuussa.

Kuva: Hartaanselänrannan yleissuunnitelma 15.12. 2020.
Asemakaavoja voi tarkastella myös Oulun kaupungin karttapalvelussa verkkosivulla
https://kartta.ouka.fi.
Tietoa alueen asemakaavan muutoksesta sekä runsaasti muuta materiaalia alueesta
löytyy Hartaanselänrannan projektikortilta osoitteesta https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1280#20.
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Kuva: Ote yleissuunnitelmasta, Tukkisaaret. Kuvassa näkyy kävely- ja pyöräilysillan lisäksi
huoltoajolle osoitettu silta ja veneenlaskupaikka. Tukkisaaressa on paikka ”melontamajalle” ja lähialueen asukkaiden yhteiskäyttömökeille.

3.7 Suunnitteluohjeet
Suunnittelukilpailulla haetaan uudelle sillalle omaleimaista identiteettiä. Siltayhteys on
osa olemassa olevaa kävely- ja pyöräilyreitistöä. Silta suunnitellaan kävely- ja pyöräilysiltana, joka jätetään talvikunnossapidon ulkopuolelle. Sillan tulee olla yksiaukkoinen, jännemitaltaan 9,5 m ja hyötyleveydeltään 3,5 m. Sillalla ei sallita normaalia ajoneuvoliikennettä. Siltarakenteessa tulee käyttää puuta innovatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Sillan rakennesuunnittelussa voi hyödyntää olemassa olevia maatukia, joita ei tarvitse
mitoittaa erikseen.
Sillan suunnitteluperiaatteet:
-

-

-

-

suunnitelmissa käytetään koordinaattijärjestelmää ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmää N2000 (korot)
sillan suunnittelussa ja mitoituksessa käytetään voimassa olevia eurokoodeja, niiden kansallisia liitteitä ja Väyläviraston eurokoodien sovellutusohjeita (NCCI).
kilpailuun osallistuva työryhmä voi vapaasti valita sillan tyypin
silta on yksiaukkoinen ja jännemitaltaan 9,5 m, joka noudattelee olemassa olevan
sillan jännemittaa
sillan hyötyleveys on 3,5 m. Sillan kannella voi olla levennyksiä
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sillan kaiteiden korkeuden tulee olla vähintään 1,2 m
työryhmät voivat esittää ehdotuksessaan myös sillan kannen kattamista, jolloin alikulkukorkeuden on oltava vähintään 3,2 m
sillan rakenteet on suunniteltava siten, että sillan hoito ja tarkastukset on helppo
suorittaa. Olemassa olevia maatukia voi käyttää eikä niitä tarvitse erikseen mitoittaa.
silta jätetään talvikunnossapidon ulkopuolelle eikä sillä sallita normaalia ajoneuvoliikennettä. Ajoneuvoliikenne on ohjattu erilliselle huoltosillalle
suunnittelukuormana käytetään kevyen liikenteen kuormaa (KL1)

3.8 Arviointiperusteet
Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkastellaan:
- sillan arkkitehtonista laatua, esteettisyyttä ja innovatiivisuutta puun käytössä
- sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan
- ehdotuksen kykyä luoda ja vahvistaa Hartaanselänrannan identiteettiä
- sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös seuraaviin osatekijöihin:
- turvallisuus sekä käyttäjien kannalta että rakenteiden kannalta
- toiminnallisuus (jalankulku, pyöräily, esteettömyys, muuntojoustavuus, luontoarvot)
- ylitys- ja alituskokemuksen viihtyisyys ja miellyttävyys
- omaleimaisuus, innovatiivisuus ja tuoreus
- sillan sopusuhtaisuus ja arkkitehtoninen laatu
- sillan rakenteelliset ratkaisut
- materiaalien oivaltava ja luonteenmukainen käyttö
- elämyksellisyys
- pysyvien ja työnaikaisten haitallisten ympäristövaikutusten vähäisyys
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4 KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
Kilpailuehdotukset laaditaan sähköiseen muotoon. Yksi ehdotus saa sisältää enintään
viisi (5) kpl A2-kokoista planssia (A2 = 420x594mm). Planssit esitetään vaakasuuntaisina.
Planssit kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi (tiedosto sisältää planssit erillisinä sivuina). Kilpailuehdotukseen liitetään mukaan A4-kokoinen kirjallinen selostus suunnittelun periaatteista. Selostus palautetaan erillisenä sähköisenä pdf-tiedostona kilpailuehdotuksen palautuksen yhteydessä. Kilpailuehdotus ja selostus palautetaan nimimerkillä varustettuna.
Kilpailuehdotusten esitystavan tulee olla selkeä ja havainnollistava. Jokaisen mittakaavassa olevan piirustuksen yhteyteen lisätään piirustuksen nimi ja mittakaava esim. ”sijaintipiirustus 1:200”. Piirustuksissa on suositeltavaa käyttää mittakaavaihmistä.

4.1 Vaadittava materiaali
1. Sijaintipiirustus 1:250
Sijaintipiirustus laaditaan karttapohjan päälle (kantakartta tai ilmakuva mittakaavassa). Sijaintipiirustuksessa esitetään sillan sijainti ja sen ympäristö riittävällä laajuudella. Sijaintipiirustuksesta tulee käydä ilmi siltarakenteen liittyminen ympäristöön ja pintojen korot. Sijaintipiirustus esitetään karttapohjassa pohjoinen ylöspäin
ja kuvaan lisätään pohjoisnuoli.
2. Pohjapiirustus 1:50
Pohjapiirustuksessa esitetään sillan kansirakenne ja rakenteet (kaiteet, liittymäkohdat, materiaalit) sekä pintojen korot. Pohjapiirustus mitoitetaan.
3. Tarvittavat julkisivupiirustukset 1:50
Sillasta esitetään pitkittäiset julkisivut varjostettuina ja materiaalimerkinnöin. Julkisivupiirustuksessa tulee näkyä siltarakenteen liittyminen maatuelle ja ympäristöön.
4. Tarvittavat leikkaukset ja detaljit 1:20 / 1:50

22

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Päivitetty versio 31.8.2021

Siltarakenteesta esitetään kaksi pystyleikkausta (poikittain ja pitkittäin) sekä suunnitteluratkaisua selventäviä detaljeja tarvittavissa määrin (esim. kaide tai erityiset
rakenteelliset ratkaisut).
5. Havainnekuvat
Sillasta esitetään havainnollistavia kuvia (vähintään 3 kpl). Yksi havainnekuva on
esitettävä kuvaupotuksena kuvaan nro 1 (alla). Ylityskokemusta havainnollista
kuvan voi esittää esim. saavuttaessa sillalle tai sillalta. Havainnekuvia voi esittää
myös eri vuodenaikoina kuvattuna.
Täysresoluutioiset kuvat löydät kilpailusivustolta Kuvat.fi palvelusta.

Kuva nro 1. Havainnekuvan pohjakuva. Näkymä sillalle koillisesta.
6. Erillinen kirjallinen selostus
A4 mittainen selostus, jossa kerrotaan sillan suunnitteluidea ja suunnitteluratkaisuun vaikuttaneista tekijöistä sekä arkkitehtonisista tavoitteista. Selostuksessa voi
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perustella ja kuvailla ratkaisun toiminnallisuutta ja toteutuskelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Selostukseen liitetään lyhyt rakenteellinen selostus.
7. Nimikuori
Kilpailuehdotuksen tekijätiedot lähetetään erillisenä PDF-tiedostona sisäänjätön
yhteydessä. Tiedosto nimetään muodossa ”Nimikuori_nimimerkki”. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 4.3 Kilpailusalaisuus.

4.2 Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy maanantaina 8.11.2021 kello 16.00.
Myöhässä saapuneet kilpailuehdotukset hylätään automaattisesti.
Kilpailuehdotuksien sisäänjättö tapahtuu sähköisesti Funet FileSender -verkkopalvelun
kautta. Palveluun kirjaudutaan omilla Haka-tunnuksilla, jotka ovat käytössä suomalaisissa korkeakouluissa. Tiedostot ladataan palveluun, joka lähettää vastaanottajan sähköpostiin latauslinkin lähettäjän palveluun lataamiin tiedostoihin. Funet ei säilytä sinne
ladattuja tiedostoja, vaan ne poistuvat automaattisesti palvelusta lähettäjän asettaman aikarajan täytyttyä.
Näin lähetät kilpailuehdotuksen:
1. Kirjaudu Haka-tunnuksilla osoitteessa https://filesender.funet.fi./
2. Lataa tiedostokansio joko valitsemalla tiedostot (select files) tai raahaa ja pudota ne (drag & drop) latausalueelle.
3. Kirjoita vastaanottajaksi (To:) sini.varis@oamk.fi
4. Aseta latauslinkin aikaraja (expiration date) kolmen viikon (21 vrk) päähän siitä
päivästä, kun lähetät kilpailuehdotuksen, esim. 29.11.2021 jos palautat 8.11.2021
5. Kirjoita aiheeksi (Subject) Puuta siltaan -kilpailuehdotus
6. Kirjoita viestikenttään (Message) palautuksessa käyttämänne nimimerkki.
7. Hyväksy palvelun käyttöehdot (I accept the terms and conditions of this service)
8. Lähetä painamalla Send-painiketta.
Ethän käytä sisäänjätössä .zip -kansiomuotoa tai aseta tiedostoille salasanaa. Voit halutessasi valita automaattikuittauksen lähetyksestä (Include me as a recipient) tai muita
lataukseen liittyviä kuittauksia Advanced settings -valikon alta.
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Kilpailuehdotuksen sisäänjättöä koskevissa ongelmatilanteissa ole yhteydessä kilpailusihteeriin sähköpostitse (sini.varis@oamk.fi). Haka-tunnuksien puuttuessa luomme henkilökohtaisen tunnuksen, olethan tällöin yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen sisäänjättöpäivää.
On hyvä testata ja tutustua Funet FileSender -palvelun toimintaan etukäteen ennen virallista sisäänjättöä esimerkiksi kilpailun työryhmän kesken.
Voit lukea Funet FileSenderin tietosuojaselosteen täältä: https://filesender.funet.fi/privacypolicy.html

4.3 Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla nimimerkillä
eikä aineistosta saa käydä ilmi muita tekijätietoja. Tiedostojen nimien tulee alkaa nimimerkillä.
Nimimerkin pituus voi olla enintään 15 merkkiä, erikoismerkkejä ei saa käyttää. Ethän
käytä nimimerkkinä kilpailuryhmän henkilöiden nimiä tai muita henkilökohtaisiksi tunnistettavia tietoja.
Kilpailuehdotuksen mukana toimitetaan tekijätiedot erillisenä PDF-tiedostona, josta ilmenee:
-

ehdotuksen nimimerkki

-

ehdotuksen tekijänoikeuden haltijat

-

tiedosto nimetään muodossa ”Nimikuori _nimimerkki”

-

ehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden nimet

-

yhteystiedot (yksi sähköposti ja puhelinnumero)

Kilpailusihteerinä toimii Sini Varis. Kilpailusihteeri huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä.
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5 LINKKEJÄ
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ideakilpailun virallinen sivusto
o https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun
Maastokuvat, ilmakuvat ja pohjakartta Kuvat.fi -kuvapankissa
o https://metsakeskus.kuvat.fi/i/Q8KJhygqcGXSsk7pzfjbVxNCnBFYveT3
Kilpailukysymykset 9.9.2021 mennessä lomakkeella
o https://forms.office.com/r/Pzuh71dVaf
Kilpailuehdotusten sisäänjättö (kirjautuminen Haka-tunnuksin)
o https://filesender.funet.fi/?s=upload

Hartaanselän asuntomessualueen sivusto
o https://www.ouka.fi/hartaanselanranta
Hartaanselän yleissuunnitelmakartta
o https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=10781&Liite=564-2462%20(Hartaansel%E4nranta)%20yleissuunnitelmakartta%2015.12.2020.pdf
Hartaanselän kaavaluonnoskartta
o https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=10789&Liite=2462_luonnos_19042021.pdf
Oulun kaupungin 3D-mallitiedostoja ladattavissa
o https://api.ouka.fi/3d/
Hartaanselänrannan havainnekuvamateriaali, 3D-kuvaesittely
o http://projektit.ramboll.fi/360/hartaanselka360/
Hartaanselänrannan projektikortti
o

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1280#20
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