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Kiiminkipuiston ideakilpailu
– Viiden vuodenajan
toimintapuisto Ouluun
Kilpailuohjelma
15.9.2017 – 8.1.2018
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Kiiminkipuiston ideakilpailu
1. Kilpailun järjestäjä
Kiiminkipuiston ideakilpailun järjestää Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
yhteistyössä Lappset Group Oy:n kanssa.

2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua maisema- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin
opiskelijat seuraavista oppilaitoksista yksin tai ryhmässä:
Suomi:





Yrkeshögskolan Novia / Raasepori
Aalto-yliopisto / Espoo, Otaniemi
Hämeen ammattikorkeakoulu / Hämeenlinna, Lepaa
Lahden ammattikorkeakoulu / Lahti

Viro:



Tallinna University of Technology / Department of Landscape Architecture
Estonian University of Life Sciences / Department of Landscape Architecture

3. Kilpailun säännöt ja kilpailukieli
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.
Kilpailuohjelma ja ohjelma-asiakirjat on laadittu suomen kielellä. Kilpailuehdotukset voi laatia
suomeksi tai englanniksi.

4. Palkinnot ja lunastukset
Palkintoina jaetaan yhteensä 5000 euroa seuraavasti:
1. palkinto 2000 euroa
2. palkinto 1200 euroa
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3. palkinto 700 euroa
sekä kaksi lunastusta, kumpikin 300 euroa ja
yleisöäänestyksen voittaja 500 euroa.
Palkintorahat ovat veronalaista tuloa. Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa
palkintoihin varatun summan myös toisin. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.

5. Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluvat











yhdyskuntalautakunnan jäsen Sirpa Tikkala, Oulun kaupunki
kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
projektipäällikkö Mikko Ukkola, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
liikuntajohtaja Niina Epäilys, sivistys- ja kulttuuripalvelut
rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala, Oulun tilakeskus
konseptipäällikkö Aarni Mertala, Lappset Group Oy
aluemyyntipäällikkö Lassi-Pekka Risteelä, Lappset Group Oy
aluejohtaja Esko Hassinen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Erillisraati ja asiantuntijat


Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Palkintolautakunta voi kuulla muita asiantuntijoita tarvittaessa.

6. Lähtöaineisto
Kilpailun lähtöaineisto on saatavilla (viimeistään viikolla 39) Oulun kaupungin internetsivuilta
osoitteesta http://www.ouka.fi/kiiminkipuisto. Materiaalia saa käyttää ainoastaan tämän
kilpailun yhteydessä.
Ladattava materiaali:




kilpailuohjelma
opaskartta
aluerajaus ja pohjakartta (dwg)
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asemakaava (dwg, pdf)
johtokartta (dwg)
ilmakuvat
valokuvakooste (kuvat + kartta)
metsäkuviot ja kehitysluokat

Lisäksi internetsivulta löytyy linkkejä suunnitelmassa huomioitaviin selvityksiin ja suunnitelmiin
sekä alueelta kuvattuun videoon.

7. Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailun tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 5.10.2017 Oulussa osana Tulevaisuuden
oppimisympäristöt -seminaarin ohjelmaa. Tämän jälkeen järjestetään opastettu käynti
suunnittelualueelle. Tapahtumasta tiedotetaan oppilaitoksille ja kilpailun internetsivulla.
Kilpailijat voivat esittää kysymyksiä suunnittelualueesta. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla
16.10.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen pia.jylha@ouka.fi.
Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset julkaistaan nimettöminä vastauksineen osoitteessa
http://www.ouka.fi/kiiminkipuisto viimeistään 23.10.2017 klo 15.00.

8. Kilpailun tulosten julkistaminen
Kilpailun tulokset julkistetaan Viherpäivillä keskiviikkona 14.2.2018 Jyväskylän Paviljongissa.

9. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjä asettaa kilpailutyöt nähtäville internetsivuille yleisöäänestystä varten. Kilpailun
järjestäjillä on käyttöoikeus palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin. Palkittujen ja
lunastettujen töiden ideoita voidaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa. Töitä ei palauteta.
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Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti

Kuva 2 Suunnittelualueen rajaus
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10. Kilpailukohde
Sijainti
Kiimingin urheilukeskus sijaitsee noin 20 km päässä Oulun keskustasta, Kiimingin keskuksen
välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualue rajautuu Kiimingin lukion sekä kulttuuri- ja
nuorisopalveluja tarjoavan Syke-talon tontteihin. Syke-talon tiloissa toimii kirjasto, nuorisotalo,
Oulu-opisto ja galleria Oskari Jauhiainen. Suunnittelualueen ympäristössä on mm.
pientalovaltaista asuinrakentamista, päiväkoti ja Kiimingin keskuksen palvelut, mm.
hyvinvointikeskus ja palveluasumista.
Nykytila ja palvelut
Suunnittelualueella on nykytilassa hiekkatekonurmipintainen pesäpallokenttä, suuri
nurmipelikenttä, tenniskentät, katukoris- ja skeittipaikka sekä beach volley -kenttä. Tenniskentät
jäädytetään talvella luistelukäyttöön (Lisätietoa: Kiimingin urheilukeskus). Urheilukenttien
eteläpuolella on metsäinen Puiravan leikkipaikka. Urheilukeskuksen maasto on alavaa. Alueen
kuivatus on järjestetty pääosin avo-ojin. Viheralueiden kasvillisuus on suunnittelualueella
vaatimatonta: nurmea ja tavanomaisia puulajeja. Luonnontilaiset alueet vaihtelevat
mäntykankaasta suohon ja kosteikkoon. Lukion ja Syke-talon piha urheilukeskuksen itäpuolella on
korkeatasoisemmin rakennettu ja hoidettu. Rakennusten edustalla on vesiallas, jonka ympärille on
istutettu monilajista koristekasvillisuutta.

Kuva 3 Suunnittelualueen nykyisiä palveluja.
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Kuva 4 Kirjastokuja johtaa Syke-talon pysäköintialueelle. Tenniskentät ja skeittipaikka siintävät
taustalla.

Kuva 5 Urheilutietä rajaa pohjoispuolella näyttävä kuusirivi. Urheilutie on voimassa olevan
asemakaavan mukaan ainoa sisäänajotie alueelle. Näkymän päätteenä on Kiimingin lukio.

Kuva 6 Suunnittelualueen länsiosassa kasvaa mäntyvaltaista kangasmetsää. Alue on nykyisen
leikkipaikan metsikön ohella muuta suunnittelualuetta kuivempaa ja ylävämpää.
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11. Kilpailun tavoitteet
Tavoitteena on löytää ideasuunnitelma, joka kehittää aluetta kaiken ikäisten ympärivuotisena
toimintapuistona, Kiiminkipuistona. Puisto tulee olemaan Kiimingin merkittävin ja toiminnoiltaan
monipuolisin rakennettu viheralue. Alueen ilmettä ja maisemallista luonnetta kehitetään
korkeatasoisemmaksi ja viihtyisämmäksi esimerkiksi kasvillisuuden, kalustuksen, valaistuksen ja
maastonmuotoilun avulla.
Liikuntapalveluja monipuolistetaan eri-ikäiset ja erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden. Suuret
kentät (pesäpallo ja jalkapallo) tulee pitää nykyisillä paikoillaan, mutta niitä voi kehittää
esimerkiksi talvikäytön suhteen. Pienempiä toimintapaikkoja voi siirtää, poistaa, lisätä tai kehittää.
Alueelle suunnitellaan uusi, aluetta kiertävä ulkoilureitti, joka toimii talvella hiihtolatuna. Alueelta
osoitetaan yhdyslatu länteen Hakomäki-Honkimaan suuntaan.
Uusi keskusleikkipuisto suunnitellaan korvaamaan nykyinen metsäleikkipaikka. Tavoitteena on
löytää keskeisempi ja pinta-alaltaan suurempi tila leikkipuistolle. Keskusleikkipuistot ovat Oulun
leikkipaikkaverkoston parhaiten varusteltuja leikkipuistoja. Ne ovat monitoimipuistoja, joissa leikin
peruselementit (keinuminen, hiekkaleikit, liukuminen, kiipeily) ovat edustettuina monipuolisesti.
Lisäksi niissä huomioidaan muut erilaiset tavat leikkiä (esim. hyppiminen, tasapainoilu,
roikkuminen). Keskusleikkipuisto muodostaa usein jonkin teeman ympärille suunnitellun
leikittävän ympäristökokonaisuuden. (Oulun leikkipuistojen kehittäminen)
Erityisesti toivotaan ideoita liittyen Oulun pisimpään vuodenaikaan – talveen. Oulussa,
Hiukkavaaran alueen suunnittelun yhteydessä laaditussa Talvikaupunkistrategiassa tunnistettiin
talven kaksi eri vaihetta: pimeätalvi ja valoisa lumitalvi. Viiden vuodenajan Kiiminkipuisto
hyödyntää ja aktivoi näiden ominaispiirteitä! (Talvikaupunkistrategia)
Alueelle osoitetaan toimivat, esteettömät ja turvalliset reitit eri kulkumuodoille. Pyöräpysäköintiä
lisätään ja Kiiminkipuiston sisääntulokohdista kehitetään nykyistä kutsuvammat.
Kuva 7 Asemakaavaote
suunnittelualueen
ympäristöstä.
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12. Arvosteluperusteet
Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin:
-

maisemallinen kokonaisnäkemys ja esteettinen laatu
säilyvien ja uusien elementtien liittyminen toimivaksi kokonaisuudeksi
toimintojen monipuolisuus eri-ikäiset ja eri käyttäjäryhmät huomioiden
suunnitelman kytkeytyminen Kiimingin keskukseen ja ympäröiviin alueisiin visuaalisesti ja
toiminnallisesti
viihtyisyys, elämyksellisyys ja kannustavuus aktiiviseen elämään
pimeän ja lumisen ajan elävöittäminen ja aktivoiminen
toimiminen uuden opetussuunnitelman mukaisena oppimisympäristönä
toteuttamiskelpoisuus

13. Vaadittavat asiakirjat
Piirustukset kiinnitetään vaakasuuntaisille A0-kokoisille (1189 mm x 841 mm) jäykille alustoille.
Alustojen enimmäismäärä on 2 kpl. Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä,
ilman muovi- tai lasilevyä.
Suunnitelman tulee sisältää vähintään seuraava materiaali:
1. Asemapiirros 1:500
Asemapiirros kilpailualueesta ja sen liittymisestä ympäristöön. Kuvasta tulee käydä ilmi
suunnitelman perusratkaisu.
2. Alueleikkaukset
Alueleikkauksia on esitettävä vähintään kaksi kappaletta.
3. Havainnekuvat
Kilpailijan tulee esittää ehdotustaan selventäviä perspektiivikuvia tai aksonometrisiä kuvia
vähintään kaksi kappaletta.
3. Muu selventävä materiaali
Lisäksi ehdotukseen voi liittää kilpailuehdotusta havainnollistavaa aineistoa kuten tarkempia osaasemapiirroksia tärkeistä yksityiskohdista tai eri teemoja kuvaavia kaavioita.
4. Selostus
Ehdotukseen on liitettävä lyhyt selostus A4-koossa, josta on käytävä ilmi suunnitelmaratkaisun
pääperiaatteet. Selostusteksti tulee sijoittaa osaksi kuvaplansseja. Selostus toimitetaan myös
erillisellä A4-arkilla.
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5. Pienennökset ja pdf-dokumentit
Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä kopiointikelpoiset pienennökset A3-koossa, selostus A4koossa sekä CD-levy tai muistitikku, jossa kilpailumateriaali on yhtenä pdf-tiedostoina A3-koossa,
resoluutio 300 dpi. Tiedoston koko saa olla enintään 10 Mt. Tiedostoista on poistettava kaikki
tekijän tunnistetiedot.

14. Kilpailun salaisuus
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla
nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimistä on käytävä ilmi ehdotuksen nimimerkki. Tekijän tai
oppilaitoksen nimi ei saa esiintyä asiakirjoissa tai tiedostoissa.
Ehdotusten mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka
sisältää
 kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot (nimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja oppilaitos)
 tekijänoikeuden haltijan nimen/nimet.
Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen
yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät eivät tule palkintolautakunnan tietoon.

15. Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailu päättyy maanantaina 8.1.2018.
Kilpailuehdotukset on jätettävä Oulun kaupungin kirjaamoon (Torikatu 10, Oulu) klo 15.00
mennessä tai jätettävä todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitettavaksi saman
päivän aikana osoitteeseen:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki
Kilpailuehdotuksen pakkauksen päällä tulee olla vastaanottajan, postitoimipaikan tai
kuljetusliikkeen kuittaus tai leima, josta jättöaika käy ilmi sekä merkintä ”Kiiminkipuisto”.

