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1. Kilpailun taustaa ja tarkoitus 

Oulun kaupunki järjestää yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen, Ympäristöministeriön ja 
Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa laatukilpailun tontin luovuttamiseksi ja puukerrostalon 
rakentamiseksi Oulun Asuntomessuille 2025.  

Kilpailu on suunnattu suunnittelijoille ja rakentajille muodostamille monialaisille ryhmille, joilla on kyky 
suunnitella ja toteuttaa uutta innovatiivista korkeaa puuarkkitehtuuria.   

1.1 Tontin varauspäätös 

Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 (§ 253) varata Hartaanrannan 
asemakaavan korttelin 120 tontin 6 luovutettavaksi erillisellä tontinluovutuskilpailulla teemalla 
”Laatukilpailu puukerrostalon rakentamiseksi Oulun Asuntomessuille 2025”.  

Yhdyskuntalautakunnan päätös tontinluovutuksesta on kilpailuohjelman liitteenä 1. 

1.2 Yleistä tontinluovutuskilpailusta ja sen tarkoitus 

Oulun kaupunki on ympäristöohjelmassaan sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen 
vuoteen 2040 mennessä. Puurakentamisen edistämiseen liittyviä tavoitteita kaupunki on kirjannut mm. 
tekeillä olevaan kiertotalouden tiekarttaan vuosille 2021–2022 osaksi kiertotalousrakentamisen mallia / 
konseptia. Tontinluovutuskilpailu vie eteenpäin ja toteuttaa molempia tavoitteita ja pyrkii edistämään 
molempien tavoitteiden edellyttämiä jatkotoimenpiteitä. 

Hartaanrannan asemakaavassa on osoitettu paikka 16-kerroksiselle puurakenteiselle 
maamerkkitornille. Torni tulee alueelle suunnitteilla olevan sillan ohella olemaan alueen 
arkkitehtoninen kohokohta ja sellaisena se muovaa vahvasti alueen kaupunkikuvaa ja identiteettiä. 
Puukerrostalo myös toimii sekä suomalaisen että oululaisen puukerrostalorakentamisen 
lippulaivahankkeena ja kilpailun tavoitteena onkin kehittää korkean puurakentamisen arkkitehtuuria ja 
rakenneratkaisuja samalla kun tuotetaan tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksesta rakentamisen 
hiilijalanjälkeen. 

Kilpailun kohteena on Hartaanrannan asemakaava-alueen itäreunassa korttelissa 120 sijaitseva tontti 
nro 6, jonka koko on 1060 m2. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 7550 k-m2. Tontille saa rakentaa 16-
kerroksisen asuinkerrostalon (AK), jonka maantasokerrokseen tulee sijoittaa pääkäyttötarkoitusta 
häiritsemätöntä myymälä- tai liiketilaa vähintään 200 k-m2. Myymälä- / liiketila sisältyy 
kokonaisrakennusoikeuteen.  Kokonaiskerrosalasta 750 k-m2 on osoitettu talous-, huolto- ja työtiloille.  

Kilpailun asuntopoliittisena tavoitteena on maksimoida omistusasunnoiksi rakennettujen asuntojen 
määrä, mutta myös muut asuntojen hallintamuotoratkaisut ovat sallittuja, mukaan lukien 
toiminnoiltaan hybriditalot. Asuntokoon minimitavoitteeksi on asetettu 30 h-m2, mutta tätä 
pienempiäkin asuntoja on lupa perustellusti esittää. Oleellisinta on asuntojen asuttavuus, toimivuus ja 
muuntojoustavuus. Tontin vuokran määräytymisestä ja muista luovutusehdoista on kerrottu 
tarkemmin jäljempänä kilpailuohjelman (tarjouspyynnön) kohdassa 5. 

Kilpailu ratkaistaan ja kilpailuehdotusten keskinäinen vertailu suoritetaan anonyymisti kilpailuohjelman 
kohdassa 4 mainittujen laadullisten arviointikriteerien perusteella. Tontti varataan parhaaksi arvioidun 
kilpailuehdotuksen esittäneelle toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle. 

Kilpailun järjestäjänä toimii Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Kilpailun käytännön 
järjestelyistä huolehtii Oulun Asuntomessut 2025 messutoimisto. Kilpailun osarahoittajana toimii 
ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelma. 

Kilpailun järjestäjän edustaja: 
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Ritva Kuusisto 

Oulun Asuntomessut 2025 projektipäällikkö 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus  

PL 32 

90015 Oulun kaupunki 

puh. +358 40 657 5776 

sähköposti: ritva.kuusisto@ouka.fi 

 

Kilpailun sihteeri: 

Mari Karjalainen 

Projektikoordinaattori Oulun Asuntomessut 2025 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus  

PL 32 

90015 Oulun kaupunki 

puh. +358 40 481 2292 

sähköposti: mari.karjalainen@ouka.fi 

 

Kilpailun hankintailmoitus (tarjouspyyntö) julkaistaan Hilmassa ja kilpailumateriaali on saatavilla 
kilpailun verkkosivuilla sekä Oulun Asuntomessut 2025 internet-sivuilla. 

2. Kilpailutekniset tiedot 

2.1 Kilpailumuoto 

Kilpailu on kuntalain 130 §:n mukainen avoin tarjouskilpailu, jossa tontinluovutus tapahtuu 
laatuperusteilla. Kilpailun järjestämisestä on tiedotettu palveluhankinnoista säädetyn direktiivin 
edellyttämällä tavalla Hilma -järjestelmässä. Kilpailu on avoin kaikille, jotka täyttävät tässä 
kilpailuohjelmassa mainitut kelpoisuusehdot. 

2.2 Kilpailun kieli 

Kilpailun kielenä on suomi ja kaikki kilpailuasiakirjat ja ehdotukset laaditaan suomen kielellä. 

2.3 Osallistumisoikeus ja yleiset kelpoisuusedellytykset 

Kilpailuehdotuksen laatimiseen osallistuvassa työryhmässä tulee olla mukana: 

- Pääsuunnittelija, joka täyttää MRL 120 a §:ssä määritellyt vaatimukset. Pääsuunnittelijan tulee olla 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, jolla on kokemusta puukerrostalojen 
suunnittelusta tai vastaavasta vaativasta puurakentamiskohteesta. Työryhmässä pääsuunnittelijaksi 
nimetyn henkilön tulee olla käytettävissä jatkosuunnittelussa, eikä henkilöä saa vaihtaa, 

- Rakennussuunnittelija, joka täyttää MRL 120 b §:ssä määritellyt vaatimukset, 
- Arkkitehtisuunnittelija, jolla on esittää referenssejä korkeatasoisesta asuntosuunnittelusta, esim. 

kilpailumenestystä, ammattilehdissä julkaistuja töitä, alan opetustehtävät tms. 
- Puurakentamiseen perehtynyt erityissuunnittelija, jolla on kokemusta puukerrostalojen 

toteutusvaiheesta pilari-palkki-, tasoelementti tai tilaelementtiratkaisuna tai riittävästi muuta 
kokemusta teollisesti toteutetusta, vaativasta puurakennuskohteesta, 

- Palotekninen asiantuntija, joka hallitsee puukerrostaloihin liittyvän toiminnallisen 
paloturvallisuustarkastelun ja -suunnittelun P0-paloluokassa, 

- Akustiikkasuunnittelija sekä 
- Ilmastoasiantuntija, jolla on riittävä kokemus vähähiilisyyslaskelmien teosta. 

mailto:ritva.kuusisto@ouka.fi
mailto:mari.karjalainen@ouka.fi
https://cc.tietoa.fi/oulu/oulu-puukerrostalokilpailu
https://www.ouka.fi/hartaanselanranta
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Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelija voivat olla myös yksi ja sama henkilö 
kokemuksesta riippuen. Erikoisasiantuntijat voivat toimia asiantuntijoina useammassa ryhmässä, 
edellyttäen että he säilyttävät kilpailusalaisuuden. Näiden lisäksi työryhmässä voi olla muita työssä 
avustavia jäseniä.  

Urakoitsijalta ja muilta hankkeen osapuolina toimivilta yrityksiltä edellytetään riittävää taloudellista 
vakavaraisuutta hankkeen toteutumisen varmistamiseksi. Tonttia voivat hakea kaikki rakennusliikkeet, 
joiden luottoluokitus Asiakastiedon rekistereissä on A tai enemmän. Muutoin noudatetaan 
tavanomaisia menettelyitä tontinluovutuksen suhteen, kuten käyttösuunnitelmamenettely sekä 
velvoite teettää tontilla maaperätutkimus perustamistapalausuntoineen. Kilpailuehdotuksen voi 
toimittaa yksin tai yhteenliittymänä. 

Osallistujan kelpoisuus arvioidaan kilpailun arviointiryhmän toimesta kilpailuehdotuksen arvioinnin 
jälkeen. Kaupunki voi hylätä kilpailuehdotuksen yleisen kelpoisuuden puuttumisen perusteella ja / tai 
harmaan talouden torjuntaan liittyvien laiminlyöntien perusteella.  

Osallistujan tulee kilpailuehdotuksen toimittamisen yhteydessä toimittaa tekijä- ja yhteystietojen lisäksi 
(Näiden tietojen palautus siis saman lailla kuin ”nimikuoren”, ohjeet kohdassa 2.11 Kilpailusalaisuus): 

1. Selvitys taloudellisesta vakavaraisuudesta 
2. Työryhmän jäsenten referenssiluettelot (max 2 x A4/jäsen) 
3. Harmaan talouden torjuntaan liittyen seuraavat asiakirjat: 

- kaupparekisteriote 
- selvitykset ennakkoperintärekisteriin, alv-rekisteriin ja mahdollisesti työnantajarekisteriin 

liittymisestä 
- verottajan todistus siitä, ettei verovelkoja ole, taikka jos on, verovelkatodistus 
- selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Kaupungilla on tarvittaessa oikeus pyytää lisäselvityksiä yleisten kelpoisuusedellytysten ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvien seikkojen osalta. Osallistujan on toimitettava nämä lisätiedot 
arviointiryhmälle kahden viikon kuluessa pyynnöstä.  

2.4 Palkinnot 

Kilpailun palkintoina jaetaan 120 000 euroa seuraavasti: 

I palkinto 60 000 euroa  

II palkinto 40 000 euroa 

III palkinto 20 000 euroa  

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 % palkinnoista ja lunastuksista. 
Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä. 

Palkinnot voidaan jakaa kilpailulautakunnan yksimielisellä päätöksellä toisinkin, 1. palkinnon summan 
kuitenkin pysyessä samana. 

2.5 Arviointiryhmä 

Arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen tämän kilpailuohjelman 
(tarjouspyynnön) kohdassa 4 mainittujen arviointikriteerien mukaan.  

Kilpailun arviointiryhmään kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä: 

- Kari Nykänen, asemakaavapäällikkö, puheenjohtaja 
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- Janne Rajala, kaupunginarkkitehti 

- Anu Montin, tarkastusarkkitehti 

- Ritva Kuusisto, Oulun Asuntomessut 2025 projektipäällikkö 

- Eini Vasu, messuarkkitehti, Oulun Asuntomessut 2025 

- Toni Kekki, Rakennuskonsultointi T. Kekki Oy 

- Sami Pajunen, rakentamistekniikan professori, Tampereen yliopisto, Rakentamistekniikan 
 yksikkö 

- Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö 

 Osuuskunta Suomen Asuntomessujen nimeämänä: 

- Timo Koskinen, projektijohtaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

 Ympäristöministeriön nimeämänä 

- Simon le Roux, projektiasiantuntija, Puurakentamisen toimenpideohjelma 

 Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä 

- Eero Lunden, arkkitehti SAFA 

Kilpailun sihteeri: 

- Mari Karjalainen, projektikoordinaattori, Oulun Asuntomessut 2025 

Lisäksi tuomaristo voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat voivat osallistua 
palkintolautakunnan kokouksiin, mutta he eivät osallistu päätöksentekoon. Asiantuntijat ja sihteeri 
eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun. 

2.6  Kilpailun säännöt 

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa, sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä 
soveltuvilta osin. 

2.7 Kilpailuaineisto 

Kilpailun ohjelma-asiakirjoihin kuuluvat tämä kilpailuohjelma, sen liitteet sekä havainnekuvia varten 
laaditut visualisointipohjat. Kilpailuohjelman liitteissä on mm. karttoja ja selvityksiä, joissa on lisätietoa 
alueesta. Visualisointipohjat ja niiden kohdistamiseen tarkoitetut CAD-referenssit toimitetaan kilpailua 
täydentävänä materiaalina kesäkuun 2022 loppuun mennessä. 

Kilpailuohjelman liitteet: 

1. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätös tontinluovutuksesta (.pdf) 
2. Kilpailualueen pohjakartta (.pdf), jossa kilpailualueen rajaus 
3. Kilpailualueen pohjakartta (.dwg)  
4. Kilpailualueen kaavakartta (.pdf), jossa kilpailualueen rajaus 
5. Kilpailualueen kaavakartta (.dwg) 
6. Tonttikartta (.pdf) 
7. Ilmakuva alueesta (.pdf) 
8. Viistokuvia ja valokuvia alueesta (jpg) 
9. Hartaanrannan asemakaava ja asemakaavan selostus (.pdf) 
10. 3D -malli alueesta (SketchUp) 
11. 3D-malli alueesta (Lumion) 
12. Hartaanselkä rakennettavuusselvitys 21.12.2018 (.pdf) 
13. Hartaanselän rakennettavuuskartta 2018 (.pdf) 
14. Hartaanselän sulfidimaaselvitys 2019 (.pdf) 
15. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys 2018 (.pdf) 
16. Tuulisuus ja lämpöviihtyvyys Hartaanselänranta 8.7.2021 (.pdf) 
17. Hartaanselänrannan kaavamuutoksen 564–2462 kaupallinen selvitys 2020 (.pdf) 
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18. Artikkeli korkeasta puurakentamisesta Suomessa: Karjalainen & Ilgin: ”A statistical study on multi-
story timber residential buildings (1995 – 2022) in Finland 

19. Artikkeli maailman korkeimmista puukerrostaloista (19 a) ja sen diaesitys (19b): Ilgin & Karjalainen: 
”Tall Timber Buildings: Potentials, Benefits, Challenges, and Prospects” (.pdf)  

20. Asemakaavan viitesuunnitelmat (.pdf) 
21. Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2021 (.pdf) 
22. Kansallinen päästötietokanta - verkkosivu 
23. Vähähiilisen rakentamisen tiekartta - verkkosivu 
24. Visualisointipohjat (3D-ympäristömalli, .skp) (toimitetaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä) 

Kilpailun oheismateriaali: 

25. Hartaanselänrannan 360 asteen 3D-kuvaesitys  
26. Materiaali Hartaanselänrannan kaavamuutoksen projektikortilla 
27. Hartaanrannan katu- ja ympäristösuunnitelmien laatiminen on aloitettu keväällä 2022 ja ne tulevat 

nähtäville elo-syyskuussa 2022. 

2.8 Kilpailun kulku ja aikataulu 

Kilpailuohjelma julkaistaan ja on ladattavissa (liitteineen) kilpailun verkkosivulla. 

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden täydentää kilpailuasiakirjoja. Mahdolliset täydennykset ja 
täsmennykset ilmoitetaan kilpailun verkkosivulla. 

29.4.2022  Kilpailun julkaisu  

19.5.2022  klo 10–11 Kilpailua koskeva Webinaari 

31.5.2022 klo 16 Arviointilautakunnan vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin 

1.8.2022 klo 16 Kilpailua koskevien kysymysten jättäminen kilpailun verkkosivulla 

19.8.2022 klo 16 Arviointilautakunnan vastaukset kilpailijoiden jättämiin kysymyksiin kilpailun 
  verkkosivuilla 

17.10.2022 klo 15 Kilpailuehdotusten palautus kilpailun verkkosivuilla 

15.11.2022 (arvio) Tuomariston päätöksen esittäminen yhdyskuntalautakunnalle 

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen jälkeen järjestetään julkaisuseminaari, jossa esitellään kilpailutyöt ja 
niissä löydetyt uudet ratkaisut. 

2.9 Kilpailuwebinaari 

Kilpailun järjestäjä esittelee kilpailutehtävää TEAMS:ssä pidettävässä webinaarissa kohdan 2.8 
aikataulun mukaisesti. Webinaarissa on mahdollisuus kysyä sekä tehtävää koskevia että teknisluonteisia 
kysymyksiä. Teknisluonteisiin kysymyksiin vastataan webinaarissa, muut kysymykset kirjataan ylös ja 
arviointilautakunta vastaa niihin kohdassa 2.8 esitetyn aikataulun mukaisesti. 

2.10 Kilpailua koskevat kysymykset ja kilpailuohjelman täydentäminen 

Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä kilpailun aikana. Kysymykset tulee 
jättää kilpailun verkkosivuilla kilpailuohjelman kohdassa 2.8 ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
Kysymykset tulee muotoilla siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia, koska kysymyksiin 
annetut vastaukset näkyvät kaikille kilpailun osanottajille. Esitettyihin kysymyksiin vastataan kohdassa 
2.8 ilmoitetun aikataulun mukaisesti kilpailun verkkosivuilla.  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15860
http://www.co2data.fi/
https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta
https://projektit.ramboll.fi/360/hartaanselka360/
https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1280#20
https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1280#20
https://cc.tietoa.fi/oulu/oulu-puukerrostalokilpailu
https://bit.ly/3K9jQnn
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2.11 Kilpailusalaisuus 

Kilpailu on salainen. Kaikki kilpailuehdotukseen kuuluvat asiakirjat on varustettava nimimerkillä ja niistä 
on poistettava kaikki tekijään liittyvät tunnisteet. Tiedostojen nimien tulee alkaa nimimerkillä. 
Kilpailijan tulee lisäksi varmistaa, että tiedostojen metatietoihin ei tallennu tekijän nimeä (Adobe 
Acrobat File > Properties). 

Kilpailuehdotuksen palautussivulla pyydetään tekijätiedot, joista ilmenee: 

- ehdotuksen nimimerkki 
- ehdotuksen laatineen työryhmän nimet ja rooli kilpailutyön laatimisessa 
- ehdotuksen tekijänoikeuden haltijat 
- yhteystiedot (yksi sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 

Osallistujien ehdotuksia arvioidaan nimettömästi ja yksinomaan kilpailuohjelmassa esitetyillä 
perusteilla. Nimettömyyden suojaa noudatetaan siihen saakka, kunnes palkintolautakunta on antanut 
lopullisen lausuntonsa tai päätöksensä.  

2.12 Kilpailuehdotusten laadintaohjeet 

2.12.1 Vaadittavat asiakirjat 

Kaikki asiakirjat tulee varustaa tarjoajan nimimerkillä. Kaikki asiakirjojen merkinnät, joista ilmenee joko 
suoraan tai välillisesti ehdotuksen tekijä tai kohteen suunnittelijat ovat kiellettyjä. Mikäli 
kilpailusalaisuus on tahallisesti vaarannettu, voi järjestäjä jättää ehdotuksen käsittelemättä. 

Osallistuja voi jättää yhden tai useamman ehdotuksen, jolloin kustakin ehdotuksesta tulee toimittaa 
kaikki vaaditut asiakirjat.  

Asemapiirros 1:500 

Asemapiirroksessa tulee esittää sisäänkäynnit sekä porrashuoneisiin että myymälä- / liiketiloihin. 
Asemapiirroksessa tulee esittää rakennuksen liittyminen kaavan mukaiseen ympäröivään 
korttelirakenteeseen, pysäköintiratkaisuun sekä julkisiin alueisiin riittävässä laajuudessa. Ympäristön 
oletetaan toteutuvan asemakaavan mukaisena.  

Asemakaavassa rakennusmassat tulee esittää varjostettuina. 

Pohjapiirrokset 1:200  

Pohjapiirustukset esitetään toisistaan poikkeavien kerrostasojen osalta ja niissä tulee näkyä myös 
talotekniikan reititysvaraukset. 

Leikkaukset ja julkisivut 1:200  

Esitetään väritetyt julkisivut materiaalimerkinnöin ja leikkaukset korkeusmerkintöineen. 

Julkisivuote 1:50 alimmista kerroksista 

Julkisivuotteessa näytetään väritettynä kolme alinta kerrosta materiaalimerkinnöin. Jos huoneistossa 
on taloteknisenä ratkaisuna huoneistokohtainen ilmanvaihto, tulee myös pääte-elinten sijoittuminen 
esittää. 

Pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirroksissa tulee esittää rakennuksen liittyminen viereisiin kortteleihin ja 
pysäköintirakennukseen. Pysäköintiratkaisua tarkennetaan. 

Kalustetut pohjapiirrosotteet 1:100 

Esitetään pohjapiirrosotteet I kerroksesta ja muista sellaisista kerroksista, joissa on yhteiseen käyttöön 
tarkoitettuja tiloja. 
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Perspektiivikuvat 

Havainnekuvien pohjana käytetään kilpailun järjestäjän kilpailuaineistoon sisällyttämiä 
visualisointipohjia. Materiaali toimitetaan kilpailijoille kilpailun verkkosivuilla kesäkuun 2022 loppuun 
mennessä. Perspektiivikuvissa rakennus esitetään: 

- Hartaansillan suunnasta katsottuna sekä päivällä että illalla ja 
- Varikonaukiolta katsottuna 
- Tervahovintien suunnasta 

Lisäksi esitetään havainnekuvat: 

- Asunnosta ja 
- Kattopihalta tai muusta valinnaisesta paikasta 

Rakennuksen 3D malli  

Rakennuksen karkea 3D -malli, josta ilmenee massan muoto, aukotusperiaatteet sekä keskeiset 
arkkitehtoniset elementit. Malli esitetään upotettuna alueesta tehtyyn SketchUp malliin.  

Selostus ja mahdolliset havainnollistavat kaaviot 

Selostuksesta tulee käydä ilmi, miten kilpailun tavoitteissa ja suunnitteluohjeissa esitetyt tavoitteet on 
otettu huomioon kilpailuehdotuksen laatimisessa. Selostuksesta tulee käydä ilmi myös 
rakennesuunnittelun suunnitteluperusteet ja alustava analyysi tuulen aiheuttaman värähtelyn 
vaikutuksesta runkoon. Selostuksessa voidaan esittää muuta ratkaisua havainnollistavaa materiaalia. 

Selostus tulee toimittaa erillään plansseista ja siinä kuvataan seuraavat asiat: 

- Esitys rakennuksen rakennejärjestelmästä ja jäykistysmenetelmästä 
 

- Selostus paloteknisistä periaatteista 
 

- Laskelma pyörä- ja autopaikkojen määristä 
 

- Ilmastoselvitys 
Kilpailuehdotuksen laatimisessa tulee pyrkiä aikaa kestävään ja vähähiiliseen kokonaisratkaisuun. 
Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat ratkaisut tulee laskelmien lisäksi kuvata sanallisesti 
ja/tai kaavioin. 

Ehdotukseen tulee liittää ilmastoselvitys, jossa on käytetty ympäristöministeriön Rakennuksen 
vähähiilisyyden arviointimenetelmää 2021. Ilmastoselvitys sisältää tiedot hiilijalanjäljestä ja 
hiilikädenjäljestä sekä rakennuksen perustiedoista. Hiilijalanjäljen arvioinnin tulokset esitetään 
taulukossa, jossa rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälki on raportoitu erikseen jokaiselle 
elinkaaren vaiheelle. Taulukko liitetään osaksi palautettavaa aineistoa. 

Arviointiin sisältyvät osat tulee olla eroteltuna rakennuksen ja rakennuspaikan mukaan: Alueosat, 
Rakennusosat, Tilaosat, Talotekniikan pääosat. Kansallisessa päästötietokannassa olevia 
taulukkoarvoja voidaan käyttää rakennusosien arvioinnissa sen helpottamiseksi. Päästötietoja on 
saatavilla kansallisesta päästötietokannasta, joka on saatavilla osoitteesta www.CO2data.fi. 
Päästötietokannan tiedot kuvaavat tyypillisten Suomessa käytettyjen tuotteiden päästöjä. 

2.12.2 Esitystapa 

Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia.  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15860
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15860
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Esitettävä materiaali (max 8 planssia) taitetaan pystysuuntaisesti A1- taittokokoon (594 mm x 840 mm) 
ja yhdistetään yhdeksi .pdf tiedostoksi lukuun ottamatta erikseen toimitettavaa 3D -mallia. 
Rakennuksen 3D -malli tulee palauttaa .obj-muodossa. Mallissa tulee näkyä tontin rajat. 

Kilpailuehdotukset palautetaan ainoastaan sähköisesti kilpailun verkkosivuilla. 

2.13 Kilpailuehdotusten toimittaminen ja kilpailun päättyminen 

Kilpailu päättyy 17.10.2022 klo 15 (Suomen aikaa). Kilpailuehdotukset liitteineen (kohta 2.12) ja 
erillisine tekijätietoineen (kohta 2.11) tulee toimittaa sähköisesti kilpailun verkkosivuilla olevien 
ohjeiden mukaan.  

Samassa yhteydessä kilpailuehdotuksen liitteenä toimitetaan myös tiedot kilpailuehdotuksen 
jättäneestä osallistujan vakavaraisuudesta, kilpailuehdotuksen laatineesta työryhmästä ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä asiakirjoista (kohta 2.3). 

Kilpailuehdotusten toimittaminen ja tiedostomuotojen oikeellisuus ja avautuminen ovat kilpailijan 
vastuulla.  

Kilpailuehdotukset kannattaa syöttää järjestelmään hyvissä ajoin. Ehdotuksia pääsee vapaasti 
muokkaamaan kilpailuajan puitteissa palautuksen yhteydessä luotavalla pääsykoodilla, mikä vähentää 
sisäänjätön myöhästymisriskiä. Kilpailijoiden on tärkeää pitää luomansa koodi tallessa, sillä vain sen 
avulla kilpailuehdotuksia pääsee muokkaamaan kilpailuaikana. Kilpailija saa vahvistuksen onnistuneesta 
sisäänjätöstä PDF-tallenteena lataukset-kansioonsa (statukset: ”keskeneräinen” jos tietokenttiä on yhä 
täyttämättä, ”valmis” jos kaikkiin kenttiin on annettu tietoja). Määräaikaan mennessä jätetyt 
ehdotukset statuksella ”valmis” tulkitaan teknisesti onnistuneesti palautetuiksi. Ehdotusten sisällön 
osalta tulkinnan tekee kilpailun tuomaristo. 

2.14 Kilpailun ratkaiseminen ja tonttien varaaminen 

Kilpailun arviointiryhmä esittää marraskuussa 2022 Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle kilpailun 
kohteena olleen tontin varaamista toteuttajataholle, jonka kilpailuehdotus (suunnitelma) on 
kilpailuohjelman laadullisten arviointikriteerien perusteella kokonaisuutena arvioituna paras ja 
toteutuskelpoisin. Arviointiryhmän pöytäkirja, jossa jokainen ehdotus on arvioitu, liitetään 
yhdyskuntalautakunnan kilpailun ratkaisemista koskevaan päätösesitykseen. Arviointipöytäkirjaan 
kirjataan myös mahdolliset jatkosuunnitteluohjeet, joita toteuttaja on velvollinen noudattamaan. 
Arviointiryhmä voi seuraamuksitta esittää, että kilpailun kohteena ollut tontti jätetään varaamatta. 

Yhdyskuntalautakunta valitsee esityksen perusteella kilpailun voittajan ja varaa tontin parhaimman 
suunnitelman laatineelle toteuttajalle/ toteuttajaryhmälle ehdolla, että voittaneen tarjouksen esittäjä 
noudattaa tontin varausehtoina aiemmin päätettyjä ja kilpailun jälkeen täydennettyjä kaupungin 
kanssa sovittuja tontinluovutusehtoja. Yhdyskuntalautakunta voi seuraamuksitta päättää, että kilpailun 
kohteena ollut tontti jätetään osittain tai kokonaan varaamatta. 

Sopimusjärjestelyistä, tonttien toteutuksen ja luovutuksen periaatteista ja määräajoista sekä 
maanvuokrasta on mainittu tarkemmin jäljempänä kilpailuohjelman kohdassa 5. 

2.15 Kilpailun tulosten julkistaminen 

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen jälkeen kilpailun tuloksesta (ratkaisusta) ilmoitetaan tarkemmin 
julkistamistilaisuudessa sekä Oulun kaupungin ja Oulun Asuntomessut 2025 internet sivuilla. Kaikki 
arvosteluun hyväksytyt kilpailuehdotukset, kilpailun tulos ja arviointipöytäkirja julkaistaan 
yhdyskuntalautakunnan tontinvarauspäätöksen jälkeen Oulun Asuntomessujen verkkosivulla. Lisäksi 
kilpailun tulos julkistetaan SAFA:n julkaisukanavissa sekä Osuuskunta Asuntomessujen ja 
ympäristöministeriön verkkosivuilla. 

https://cc.tietoa.fi/oulu/oulu-puukerrostalokilpailu
https://cc.tietoa.fi/oulu/oulu-puukerrostalokilpailu
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2.16 Kilpailuehdotusten käyttö- ja julkaisuoikeus 

Kilpailun järjestäjällä ei ole omistusoikeutta kilpailuehdotuksiin. Kaikkien ehdotusten tekijänoikeudet 
jäävät tekijälle. Kilpailun järjestäjällä, ympäristöministeriöllä, Osuuskunta Suomen Asuntomessuilla ja 
SAFA:lla on kuitenkin oikeus korvauksetta julkaista ehdotuksista kuvia omissa julkaisuissaan, 
tiedotuskanavissaan ja näyttelyissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, ellei kilpailija 
sitä nimenomaan joltain osin perustellusta syystä kiellä, esim. kilpailusalaisuudeksi luokiteltavia teknisiä 
ratkaisuja. Tekijän nimi on mainittava julkaisujen yhteydessä. 

2.17 Kilpailuehdotusten palautus 

Kilpailuehdotuksia ei järjestäjän toimesta vakuuteta eikä palauteta. Kilpailun osallistujan on säilytettävä 
tiedostokopio kilpailuehdotuksestaan. 

3. Kilpailutehtävä 

3.1 Kilpailutehtävän tausta 

Hartaanranta sijaitsee Oulujoen suistoalueen suurimman yhtenäisen vesialueen Hartaanselän 
koillisrannalla, Toppilan salmen suulla. Alue kuuluu Tuiran kaupunginosaan. Hartaanranta on osa 
suuremmasta Hartaanselänrannasta, jonka suunnittelu aloitettiin vuonna 2019 järjestetyllä 
ideakilpailulla ja jonne on vuonna 2022 valmistunut kolme asemakaavaa, jotka mahdollistavat asuntojen 
rakentamisen noin 2000 asukkaalle. Alueen suunnittelun aloittanutta ideakilpailua edelsi Osuuskunta 
Suomen Asuntomessujen hallituksen 10.10.2018 tekemä päätös vuoden 2025 Asuntomessujen 
järjestämisestä Hartaanselänrannan alueella.  

Oulun Asuntomessut 2025 esittelevät tulevaisuuden kaupunkiasumisen mahdollisuuksia. Sekä 
messualueesta, että koko Hartaanselänrannasta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen ja 
virikkeitä antava kaupunkiympäristö, joka edistää sekä oman rauhan ja yksityisyyden että 
yhteisöllisyyden syntymistä alueelle. Alueen kaupunkikehittämisessä tärkeitä teemoja ovat myös 
vähähiilisyys ja älykkyys, jotka näkyvät alueella mm. kiertotalouteen ja puurakentamiseen liittyvinä 
ratkaisuina. Alueen rakentamisen tavoitteita on sisällytetty alueelle laadittuihin asemakaavoihin, mutta 
tavoitteiden eteenpäin viemiseksi on käynnissä myös erillisiä selvityksiä ja hankkeita.  

Asuntomessuvuoden 2025 jälkeen Oulu esittäytyy Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026. 
Hartaanselänrannan rakentaminen yhteisölliseksi ja eläväksi kohtaamispaikaksi tukee erinomaisesti tätä 
hanketta ja Varikon alueella tulee olemaan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyviä aktiviteetteja. Alueen 
rakentamisessa valaistus ja taide ovatkin korostetusti mukana. 

3.2 Kilpailualue 

Kilpailualue sijaitsee Oulun kaupungissa, Tuiran kaupunginosassa. Hartaanrannan pohjoisosaa, joka 
muodostuu kortteleista 118–121, kutsutaan nimellä Varikko alueella sijainneen Oulun kaupungin 
Teknisen liikelaitoksen Varikon mukaan. Korttelit 118–120 ryhmittyvät Varikon aukion ympärille ja 
aukio rajautuu itäreunaltaan säilytettävään Varikon Korjaamoon, joka tullaan muuttamaan yleiseen 
käyttöön joko liikunta- tai kulttuuritilaksi. Kortteleiden 120 ja 121 väliin sijoittuu Castreninaukio, joka 
yhdistää Tuiran kaupunginosan pääkadulta, Valtatieltä tulevan kävely- ja pyöräily yhteyden 
rakennettavan Hartaansillan kautta Hartaanrannan toiseen puoleen, Vaakunakylään.  
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Kilpailualue sijoittuu yllä olevassa ilmakuvassa näkyvän punatiilisen varikkorakennuksen itäpäätyyn, 
vuoden 2022 aikana purettavan matalan rakennusosan tilalle. Kilpailualueen muodostaa yksi 
Hartaanrannan asemakaavan tontti, korttelin 120 tontti 6, joka on pinta-alaltaan 1060 m2. 

3.2.1 Asemakaava 

 

Alueella on voimassa Hartaanrannan asemakaavan muutos 564–2462. Kilpailualueen muodostavalle 
korttelin 120 tontille 6 on osoitettu rakennusoikeus 16-kerroksista kerrostaloa varten. Tontille saa 
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rakentaa 16-kerroksisen asuinkerrostalon (AK), jonka maantasokerrokseen tulee sijoittaa 
pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä- tai liiketilaa vähintään 200 k-m2. Myymälä- / liiketila 
sisältyy kokonaisrakennusoikeuteen.  Kokonaiskerrosalasta 750 k-m2 on osoitettu talous-, huolto- ja 
työtiloille. Ensisijainen tavoite on, että kerrostalo on tarkoitettu omistusasumiseen, mutta myös muut 
ratkaisut ovat sallittuja. Rakennus saa olla kiinni pysäköintilaitoksessa viisikerroksisella osalla, jonka alla 
tulee olla 6.5 m korkea aukko. Aukko mahdollistaa kulun Castreninaukiolta Varikonaukiolle. Tontin 
kokonaisrakennusoikeus on 7550 k-m2, josta 750 k-m2 on osoitettu talous-. huolto- ja työtiloille. 
Rakennuksen maantasokerrokseen tulee sijoittaa pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä- tai 
liiketilaa vähintään 200 k-m2, tämä sisältyy kokonaiskerrosalaan. Rakennuksen julkisivut tulee valaista.  

Korttelin yhteispiha (AH) sijoittuu korttelin 120 keskellä olevalle tontille 3, eikä kilpailun kohteena 
olevasta rakennuksesta saa tästä johtuen suoraa kulkua yhteispihalle. Kaava ei estä kattopihan 
rakentamista kilpailun kohteena olevan kerrostalon katolle tai pysäköintitalon liitososan katolle. 
Rakennuksen autopaikat sijoittuvat samassa korttelissa tontilla 5 olevaan pysäköintilaitokseen, jonne 
voidaan muodostaa suora kulku aiemmin mainitun viisikerroksisen osan kautta. 

Korttelialueella on noudatettava asemakaavassa olevia tui7-merkinnän määräyksiä, joita ovat mm: 

- Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja huomioida 
alueen kulttuurihistorialliset arvot rakennusmateriaaleissa ja rakennusten muotokielessä. 

- Rakennuksen julkisivut voivat olla puupintaiset.  
- Kattomuodon tulee olla tasakattomainen.  
- Alueelle ei saa rakentaa kellareita eikä ullakoita.  
- Rakennusten alin rakentamiskorkeus lattiatasoilla on N2000 +3,6 m. 
- Asuinkerrostalojen korttelialueille rakennettavasta kokonaisrakennusoikeudesta tulee vähintään 3 

% olla yhteiskäyttötiloja, työtilaa ja/tai liiketilaa. Yhteistilat voivat olla myös asuntojen tarpeita 
palvelevia yhteisöllisiä tiloja tai ympäristöä häiritsemättömiä tukipalvelutiloja. 

- Rakennusten ylimpiin kerroksiin tulee pyrkiä sijoittamaan yhteis- ja/tai saunatiloja.  
- Maantasossa olevien yhteistilojen tulee avautua yleisille alueille ja käynti tulee olla suoraan ulkoa. 

Yhteistiloihin tulee sijoittaa lokerikot kotiin kuljetettaville ruokalähetyksille yms. sekä kierrätyspiste 
käyttökelpoisille tavaroille. Lokerikon tulee olla helposti saavutettavissa sekä asukkaille että 
lähetysten kuljettajille. 

- Kortteleiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijan 
näkökulmaan ja varmistaa, että rakennusten maantasokerros muodostaa miellyttävää 
kaupunkikuvaa. Maantasokerroksessa liike- ja toimistotilojen julkisivuissa on oltava vähintään 
puolet ikkunapintaa, harrastus-, työtilojen, ja muiden aputilojen julkisivussa vähintään kolmasosa. 

- Koko julkisivun laajuisia parvekekenttiä ei sallita. Yleisille alueille rajautuvien julkisivujen 
parvekkeita ei saa tukea maahan ja ne tulee lasittaa sivuun siirrettävillä laseilla. Varikonaukion ja 
Koskitien varressa julkisivujen parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä ja osana 
julkisivuaukotusta. 

- Kortteleilla tulee olla keskitetty jätteen keräys eikä taloissa saa olla omia jätetiloja.  
- Alueella noudatetaan sinne laadittavaa taideohjelmaa. 

3.2.2 Tonttitiedot 

Kilpailun kohteena on Tuiran kaupunginosan korttelin 120 tontti 6. Tontin koko on 1060 m2 ja sille saa 
rakentaa asuinkerrostalon (AK). Tontin kokonaisrakennusoikeus on 7550 k-m2, josta 750 k-m2 on 
osoitettu talous-. huolto- ja työtiloille ja 200 k-m2 myymälä- tai liiketiloille. 

Tontti rajoittuu lounaisreunastaan korttelin 120 tonttiin 5, joka on osoitettu LPA-1 alueeksi. 
Koillisreunaltaan tontti rajoittuu Lipporannantiehen, kaakkoisreunaltaan Castrenin aukioon ja 
luoteisreunaltaan Varikonaukioon. 

Tontti on Oulun kaupungin omistuksessa. 
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3.2.3 Suunnittelu- ja rahoitustiedot 

Hartaanrannan katujen, ympäristön, vesihuollon, kaukolämmön, sähköjen ja dataputkitusten 
suunnittelu on käynnistynyt ja suunnitelmat ovat valmiit marraskuun 2022 lopussa. Suunnitelmat 
viedään hankittavaan kaupunkitietomalliin. Katurakentamisen on suunniteltu alkavan loppuvuodesta 
2022.   

Luovutettavalla tontilla sijaitsee tällä hetkellä kaupunginvarikon toimistorakennus ja osa 
huoltorakennuksesta, jossa sijaitsee lämpökeskus. Molemmat rakennukset puretaan loppukesällä 2022 
ja alueelta mahdollisesti löytyvät pilaantuneet maat puhdistetaan kaupungin toimesta. 

3.2.4 Kaupunkirakenne 

Hartaanrannan Varikon kaavaratkaisun tavoitteena on aikaansaada kaupunkimainen ja tiivis alue, jolla 
on kuitenkin runsaasti julkisia kaupunkitiloja asukkaiden kohtaamisia varten, puolijulkisia yhteispihoja 
kortteleiden sisällä ja puoliyksityisiä asuntojen maantasopihoja. Alue tullaan rakentamaan laadukkaasti, 
ekologisesti ja kiertotalousratkaisut huomioon ottaen. Asumismuodoissa tavoitteena on monipuolisuus 
ja uudet ratkaisut. Asemakaavassa onkin osoitettu kaikille tonteille yhteiskäyttötilaa, työtiloja tai 
liiketilaa. 

Hartaanselänrannan palvelut sijoittuvat Varikon kortteleihin, Varikon aukion ympäristöön. 
Pysäköintitalon pohjakerrokseen on osoitettu rakennusoikeutta päivittäistavarakaupan rakentamiselle. 
Pysäköintitaloon ollaan myös suunnittelemassa liikkumisen hubia, jossa olisi liikkumiseen liittyviä 
vuokravälineitä. Pysäköintitalon katolle on osoitettu vertiportti eli paikka tavaraa kuljettavien droonien 
ja ilmataksien laskeutumiselle. Uuteen käyttöön korjattavaan Varikon korjaamoon tullee sijoittumaan 
kulttuuri- liikunta- ja ravintolatiloja. 

3.2.5 Kadut, pysäköinti ja kunnallistekniikka 

Hartaanrannan Varikon alueen ajoneuvoliikenne käyttää sisäänajotienä Lipporannantietä. Alueen 
pysäköinti tapahtuu kaavan toteutumisen myötä pysäköintitalossa, jonne ajetaan Lipporannantieltä 
kilpailualueena olevan tontin ja korttelin 118 tontilla 3 sijaitsevan Varikon korjaamon välistä. 

Lipporannantien eteläreunassa kulkee nopean pyöräilyn reitti, baana. Korttelin 118 eteläpuolella 
sijaitseva Castrenin aukio toimii myös kävely- ja pyöräily yhteytenä välittäen Tuiran suunnasta 
Valtatietä pitkin ja Toppilan suunnasta Sturen polkua pitkin tulevaa liikennettä kohti Hartaansiltaa. 

Tonttia varten varattavat autopaikat sijoitetaan pysäköintitaloon ja niitä tulee olla seuraavasti: 

- Asuinkerrostalot 1 ap/ 180 k-m2 
- Liike- ja muut tilat 1 ap/ 75 k-m2 
- Toimistot 1/100 k-m2 
- Opiskelija-asuminen 1/300 k-m2 
- Palveluasuminen 1/270 k-m2 
- Tehostettu palveluasuminen 1/400 k-m2 
- Liikuntaesteisten autopaikkoja tulee varata kaksi pysäköintialueen 50 autopaikkaa kohti, ja sen 

jälkeen yksi kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti. LE-pysäköintipaikat tulee toteuttaa 
pysäköintinormin mukaisen velvoitepaikkamäärän lisäksi.  

- Yhtiömuotoisissa kortteleissa tulee olla lisäksi yksi kotihoidolle varattu pysäköintipaikka. 

Pyöräpysäköinnille tulee varata paikkoja seuraavasti: 

- Asuinkerrostalo: 1 pp/ 30 k-m2 
- Toimistot ja julkiset palvelut 1 pp/ 50 k-m2 
- Liike- ja muut tilat 1 pp/ 30 k-m2 

Pyöräpysäköinnin sijoittaminen pysäköintitaloon on mahdollista. 
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Tontin auto- ja pyöräpaikat sijoittuvat pysäköintitaloon ja suunnitelmissa tulee esittää laskelma niiden 
määristä. 

3.2.6 Perustamisolosuhteet 

Hartaanrannan alueella maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +0,7…+7,8. Maaperä on pääosin kantavaa 
hiekkamoreenia ja hiekkaa. Paikoin hiekka on silttistä. Maaperä on routivaa mutta pääosin tiiviissä tilassa 
ja kantavaa, merkittäviä kokoonpuristuvia maakerroksia alueella ei esiinny (ks. liitteet 10 ja 11: 
Hartaanselkä rakennettavuusselvitys 21.12.2018 ja Hartaanselkä rakennettavuuskartta 2018). 

Kalliopinnan taso on Hartaanrannassa, kävely- ja pyöräilysillan kohdalla tehtyjen tutkimusten mukaan 
tasolla -2.08. 

Tontille ei ole tehty maaperätutkimusta eikä perustamistapalausuntoa. 

3.2.7 Sulfidimaat 

Alueen yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta varten tehdyssä Hartaanselän sulfidimaaselvityksessä (ks. 
liite 14) on todettu, että maastossa mitattujen pH-tasojen perusteella todellisia tai potentiaalisia 
happamia sulfaattimaita ei havaittu. Alueella ei näin ollen ole tarvetta happaman valunnan 
aiheuttamille riskintorjuntatoimenpiteille tai muille erityisille jatkotoimenpiteille. 

3.2.8 Pilaantuneet maat 

Varikon rakennuksista on tehty kuntotutkimukset ja niiden yhteydessä on löydetty purettavien 
rakennusten alapohjista merkkejä pilaantuneisuudesta. Tutkimuksia tarkennetaan pohjamaan osalta 
rakennusten purkamisen yhteydessä ja pilaantuneet maat poistetaan. 

3.2.9 Korttelin yhteisesti toteuttamat asiat / palvelut 

Varikon alueella jätteiden keräys tapahtuu yhteiskeräyspisteissä. Kortteleiden jätteenkeräyspisteiden 
ohella kortteleiden yhteispihat suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti korttelin rakentajien toimesta. 

3.2.10 Ympäristötaide 

Hartaanselänrannan alueelle tullaan laatimaan vuosina 2022–2023 taideohjelma, jota noudatetaan 
alueen rakentamisessa. Taideohjelma ei tuota tälle kohteelle kilpailuohjelman ulkopuolisia 
lisävelvoitteita.  

3.2.11 Rakentamisen aikainen jätehuolto 

Asuntomessuja varten rakennettavan alueen rakennusaikainen jätehuolto tullaan järjestämään kootusti 
Kiertokaaren toimesta. Rakentajat maksavat jätehuollosta kokonaismaksun, jonka ehdot kirjataan 
tontinluovutussopimukseen. Jätehuolto tullaan järjestämään siten, että jätejakeet lajitellaan 
syntypaikallaan.  

3.3.Suunnittelun tavoitteet 

Rakennuksella tulee olemaan vahva maamerkkiluonne ja se näkyy Oulujoen suiston vesimaisemassa 
kauas yli Hartaanselän. Sillä on myös rooli alueen ainutkertaisena tunnuksena, joten siltä voi odottaa 
omaleimaista ideaa ja ratkaisua, jolla on oma vahva ja erottuva hahmo. Rakennuksen tulee heijastaa 
paikan henkeä ja identiteettiä ja toimia koko alueen kiintopisteenä. 

16-kerroksinen puukerrostalo on messujen pääteemoja ja tavoitteita noudattava pilottikohde ja 
sellaisena luonteeltaan kehitys- ja koerakentamishanke. Korkean puurakennuksen suunnittelun ja 
toteuttamisen yhteydessä toivotaan kehitettävän ennen kaikkea puuarkkitehtuuria ja -
rakennetekniikkaa, mikä edellyttää korkeatasoista puurakentamisen osaamista. Suunnittelun 
yhteydessä jouduttaneen tutkimaan ja kehittämään korkean puurakentamisen uusia rakentamistapoja 
ja puurakentamisjärjestelmiä. Kilpailun tavoitteena on myös valottaa eroja erilaisten ratkaisujen 
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hiilijalanjäljissä eli ilmastoselvityksen laskennallisten arvojen esittämisen ohella suunnitelmissa on 
oleellista vähähiilisten ratkaisujen tutkiminen ja perusteleminen. Puukerrostalon toteutusvaiheessa 
esitellään Oulun alueen rakennusalalle vaativan kohteen suunnittelun ongelmakohtia sekä niiden 
ratkaisuja ja tehdään tätä kautta teollista, vähähiilistä ja suurimittakaavaista puurakentamista 
tunnetuksi. 

Kilpailulla haetaan innovatiivisen ja korkeatasoisen puuarkkitehtuurin ja -rakennetekniikan teknisten 
toteutusratkaisujen ohella myös muita rakentamisen vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja. 
Puurakentamisen kehittämiseen toivotaankin liitettävän monipuolisesti energiatehokkaiden ja 
kiertotaloutta toteuttavien materiaalien hyödyntämistä ja taloteknisiä ratkaisuja. 

Kilpailulla haetaan myös kerrostaloasumiseen sellaisia ratkaisuja, jotka lisäävät kerrostaloasumiseen 
”pientalomaisuutta” eli pientaloasumisen hyviä puolia, etenkin rauhaa ja yksityisyyttä sekä rakennusten 
ja asuntojen muuntojoustavuutta. 

3.4 Suunnitteluohjeet 

3.4.1 Suunnittelun sitovat lähtökohdat 

Laadittavien kilpailuehdotusten tulee perustua alueella voimassa olevaan asemakaavaan ja sen 
selostukseen (liite 9). Asemakaavassa määritellystä kattomuodosta on mahdollista poiketa ja se 
käsitellään vähäisenä poikkeamana. 

Tontille tulevan rakennuksen tulee olla toteutettavissa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja sen 
tulee muutenkin tukea Hartaanselänrannan rakentamiselle asetettuja tavoitteita. Kilpailun tavoitteiden 
saavuttamiseksi asemakaavasta voidaan poiketa perustelluista syistä. Kaavan mukaisesta kerrosalasta 
ja kerrosmäärästä ei kuitenkaan voida poiketa. 

Mahdollisista poikkeamis- ja muista viranomaispäätöksistä päättää kuitenkin aina toimivaltainen 
viranomainen, eikä tämän vuoksi voida ennalta luvata, että esimerkiksi kilpailuehdotuksissa esitetyt 
poikkeamiset kaavasta hyväksytään. 

3.4.2 Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri 

Rakennus tulee suunnitella Hartaanrannan ja koko Tuiran alueen maamerkiksi, jolla on omanlainen ja 
tunnistettava identiteetti sekä hahmo kaupunkikuvassa. Rakennuksen hahmon suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon sekä valoisa että pimeä aika, sillä asemakaava edellyttää Varikon tornin julkisivuille 
valaistusta. Toisella puolella Lipporannantietä sijaitseva vastaavan korkuinen Lipporannan Lohi tulee 
myös ottaa suunnittelussa huomioon siten, että rakennukset muodostavat harmonisen parin.  

Monesta suunnasta kauas näkyvien julkisivujen arkkitehtoninen sommittelu ja ratkaisut ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Koska kilpailun kohteena oleva rakennus sijoittuu kaupunkirakenteen 
solmukohtaan, tulee rakennuksen alimman kerroksen olla avoin ja kutsuva ja sen tulee liittyä myös 
toiminnallisesti ympäröivään kaupunkitilaan. Erityisesti rakennuksen alimmissa kerroksissa 
arkkitehtuurin tulee olla detaljoitua ja puunkäyttö on erittäin toivottavaa, rakenteelliset ratkaisut 
huomioiden. Mikäli rakennuksessa on huoneistokohtainen ilmanvaihto, tulisi julkisivujen sommittelussa 
kiinnittää huomiota myös pääte-elinten esteettiseen sijoittamiseen.  

Asemakaavamääräysten mukaan yleisiin alueisiin rajautuvia parvekkeita ei saa tukea maahan eikä 
parvekkeita saa toteuttaa kenttinä. Varikonaukion ja Lipporannantien puoleiset parvekkeet tulee 
toteuttaa sisään vedettyinä, osana julkisivuaukotusta. Korkean rakennuksen ollessa kyseessä 
parvekkeet ovat merkittävimpiä rakennuksen hahmoon kaukomaisemassa vaikuttavia tekijöitä ja siksi 
niiden sijoittamiseen ja arkkitehtonisesti korkealaatuiseen ratkaisuun, ehkä jopa innovaatioonkin, tulee 
kiinnittää korostetusti huomiota. 
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3.4.3 Tekniset ohjeet 

Rakennuksen käyttöikätavoite rungon, kantavien rakenteiden ja perustusten osalta on 100 vuotta. 

Kohteen pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee olla puu, mutta myös hybridiratkaisut ovat sallittuja. 
Rakennuksen tulee ilmentää laadukasta, pitkäaikaiskestävää ja puumateriaalille ominaista käyttötapaa. 

Suunnittelun lähtökohtana on, että rakennus kuuluu paloluokkaan P0, kantavan rungon palonkesto on 
R120 ja rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Julkisivujen puumateriaalien 
paloluokka ja muut palotekniset ratkaisut määritellään osana rakennuksen toiminnallista paloteknistä 
suunnittelua. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon pysäköintitalon läheisyys. Lähtökohtana on, että 
pysäköintitalon puolelle voidaan rakentaa palomuuri. 

Rakennuksen julkisivupintojen tulee olla etenkin korkealla sijaitsevilta osin kestäviä ja helposti 
huollettavissa olevia. Julkisivupinnoissa käytettyjen palosuoja-aineiden pitkäaikaiskestävyydestä ja 
välttämättömistä huoltotoimenpiteistä 50 vuoden aikana tulee liittää osio kilpailuehdotuksen 
selostukseen, mielellään perustuen tuotteen valmistajan antamaan lausuntoon.  

Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon korkean, kevytrunkoisen rakennuksen alttius tuulen 
aiheuttamalle värähtelylle (viitteenä standardi ISO 10137:2007, ks. myös liite 16. Tuulisuus ja 
lämpöviihtyvyys Hartaanselänranta 8.7.2021). 

Rakennuksen käytönaikaisen hiilijalanjäljen minimoimiseksi kilpailuehdotuksissa voidaan tutkia, miten 
ilmanvaihdon säätämisessä voitaisiin käyttää hyväksi säätö- ja anturitekniikkaa mahdollisimman 
tehokkaalla tavalla. 

Rakennusvalvonta soveltaa rakennussuunnitelmien teknisessä arvioinnissa ratkaisujen soveltuvuutta 
Korkean rakentamisen rakentamistapaohje 2018-vaatimuksiin.  

3.4.4 Rakennuksen suunnittelun toiminnalliset ohjeet 

Rakennus tulee suunnitella kokonaisvaltaisen esteettömäksi ja siinä tulee olla kaksi hissiä, joista toisen 
tulee olla palomieshissi. Rakennuksessa ei saa olla maanalaisia tiloja. 

Asunnot 

Asuntojakauman tulee olla monipuolinen ja rakennukseen suunniteltavien asuntojen koon 
minimitavoitteeksi suositellaan 30 h-m2. Rakennukseen voi sijoittua myös opiskelija-asumista, muuta 
eritysasumista tai majoitustyyppistä asumista, jolloin suositeltavasta minimitavoitteesta on perusteltua 
poiketa. Tällainen toiminta saattaa edellyttää asemakaavasta poikkeamista. 

Asuntosuunnittelun tulee olla korkeatasoista. Asuntojen tulee olla toimivia ja muuntojoustavia eli niitä 
tulee kyetä muuttamaan ja yhdistämään asukkaiden eri elämänvaiheita palvelevalla tavalla. 

Katutasoon ei saa sijoittaa asuntoja. 

Kaikkiin asuntoihin tulee kuulua parveke tai ranskalainen parveke. 

Puun tulee näkyä paloteknisten ratkaisujen mahdollistamissa rajoissa myös sisätiloissa. 

Yhteistilat 

Rakennukseen tulee rakentaa yhteiskäyttöisiä tiloja asemakaavassa määrätyllä tavalla. 
Kilpailuehdotuksissa tulee ideoida ja etsiä näille tiloille uudenlaisia, tulevaisuuden käyttötarpeita 
palvelevia muotoja ja ratkaisuja. 

Hartaanrannan erinomaisesta sijainnista johtuen alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut 
”autottoman liikkumisen” tukeminen. Kilpailuehdotuksen suunnittelussa tulee siksi kiinnittää erityistä 
huomiota tiloihin, joissa säilytetään muihin liikkumisen muotoihin käytettävää välineistöä. Pyöräpaikat 

https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/KORKEAN_RAKENTAMISEN_RAKENTAMISTAPAOHJE_OHJEKORTIT.pdf
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tulee sijoittaa siten, että niiden käyttö on turvallista ja helppoa. Pyöränsäilytystiloissa tulee huomioida 
myös sähköpyörän latausmahdollisuus. 

Kilpailuehdotuksissa tulee kiinnittää huomiota porrashuoneiden viihtyisyyteen ja laatuun. 

3.4.5 Piha 

Korttelin 120 tontin 6 asukkaiden käyttöön tarkoitettu yhteispiha sijaitsee korttelin keskellä tontilla 3. 
Kilpailun kohteena olevan rakennuksen katolle tai pysäköintitaloon liittyvän osan katolle on kuitenkin 
erittäin suositeltavaa suunnitella vain asukkaiden käyttöön tarkoitettu piha. Mikäli rakennus 
suunnitellaan siten, että asukkaat käyttävät ainoastaan yhteispihaa, tulee kilpailuehdotuksessa esittää 
ratkaisu siihen, miten kulku pihalle järjestetään. 

3.4.6 Ilmastoselvitys 

Kilpailuehdotuksen laatimisessa tulee pyrkiä aikaa kestävään ja vähähiiliseen kokonaisratkaisuun. 
Kilpailuehdotuksen selostuksessa tulee kuvata, miten ilmastovaikutusten huomioon ottaminen on 
vaikuttanut rakennuksen suunnitteluun ja millaisia ratkaisuja sen johdosta on tehty. 

Ehdotukseen tulee liittää ilmastoselvitys, jossa on käytetty ympäristöministeriön Rakennuksen 
vähähiilisyyden arviointimenetelmää 2021. Ilmastoselvitys sisältää tiedot hiilijalanjäljestä ja 
hiilikädenjäljestä sekä rakennuksen perustiedoista. Hiilijalanjäljen arvioinnin tulokset esitetään 
taulukossa, jossa rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälki on raportoitu erikseen jokaiselle 
elinkaaren vaiheelle.  

Arviointiin sisältyvät osat tulee olla eroteltuna rakennuksen ja rakennuspaikan mukaan: Alueosat, 
Rakennusosat, Tilaosat, Talotekniikan pääosat. Kansallisessa päästötietokannassa olevia taulukkoarvoja 
voidaan käyttää rakennusosien arvioinnissa sen helpottamiseksi. Päästötietoja on saatavilla kansallisesta 
päästötietokannasta osoitteesta www.CO2data.fi. Päästötietokannan tiedot kuvaavat tyypillisten 
Suomessa käytettyjen tuotteiden päästöjä. 

4 Kilpailuehdotusten arviointiperusteet 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti ehdotuksen arkkitehtoniseen 
kokonaisratkaisuun ja rakenneteknisiin ratkaisuihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin 
asioihin:   

- Rakennuksen vaikutus kaupunkikuvaan ja kaupunkisiluettiin, rakennuksen maamerkkimäisyys, 
rakennuksen liittyminen ympäröiviin rakennuksiin sekä mikroilmastovaikutukset. 

- Innovatiivisen korkean rakentamisen puuarkkitehtuurin laatu ja toteutuskelpoisuus 
- Puumateriaalin mahdollisuuksien hyödyntäminen ja esille tuominen rakennuksen julkisivussa ja 

näkyminen rakennuksen sisätiloissa. 
- Asuntojakauman monipuolisuus 
- Asuntojen arkkitehtoninen laatu (mm. valoisuus), toimivuus ja muuntojoustavuus sekä 

innovatiivisuus 
- Alimpien kerrosten julkisivujen monimuotoisuus ja virikkeellisyys jalankulkijan mittakaavasta 

tarkasteltaessa, pohjakerroksen avoimuus ja toiminnallisuus osana kaupunkitilaa. 
- Elinkaarikestävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaisuus, julkisivun pitkäaikaiskestävyyden ja 

huollettavuuden huomioiminen sekä riskirakenteiden välttäminen. 
- Ehdotuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki sekä ilmasto- / ympäristövaikutusten minimoinnin 

innovatiivisuus ja uusien materiaalien vaikutus tässä. 
 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa kokonaisratkaisulla on suurempi merkitys kuin osaratkaisujen tai 
yksityiskohtien virheettömyydellä. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15860
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15860
http://www.co2data.fi/


  20 / 21 

 

5 Sopimusjärjestelyt 

5.1 Tonttien toteuttamisen periaatteet 

Tontin toteuttaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan 
kokonaisvastuuperiaatteella asuntotontin tarjouksessaan esittämänsä mukaisen kilpailuehdotuksen, 
arviointiryhmän jatkosuunnitteluohjeiden, asemakaavan, tontinvarauspäätöksen ja luovutusasiakirjojen 
mukaisesti. Kohteen korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi vuokralainen on 
velvollinen suunnittelemaan tontin tiiviissä yhteistyössä Oulun Asuntomessut 2025 messutoimiston ja 
Oulun rakennusvalvonnan kanssa. Tontin rakentamisvaiheessa mahdollisesti tapahtuville suunnitelmien 
muutoksille on saatava asuntomessuhankkeen laaturyhmän hyväksyntä. Kilpailuehdotuksen laatinutta 
pääsuunnittelijaa / suunnitteluryhmää ei saa vaihtaa. Suunnittelua tullaan ohjaamaan Oulun 
asuntomessujen laaturyhmässä. 

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan tontin rakentamisen aloittamisen ja valmistumisen 
ajankohdat sekä näitä koskevat muutokset hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Oulun 
Asuntomessujen messutoimistosta nimettävälle henkilölle. Hankkeen etenemistä seurataan 
asuntomessutoimikunnassa sekä asuntomessuhankkeen laaturyhmässä ja tekniikkaryhmässä. 

Tontin toteuttaja on myös velvollinen hankkimaan pysäköintinormin edellyttämät autopaikat 
pysäköintitalosta ja osallistumaan yhteispihan suunnitteluun ja rakentamiseen. Yhdyskuntalautakunta 
päättää pysäköintitalon ja autopaikkojen toteuttamistavasta alueen tontinluovutusehtojen yhteydessä 
kesäkuussa 2022. 

Toteuttajan tulee teettää tontilla maaperätutkimus perustamistapalausuntoineen ennen tontin 
luovutusta ja rakennussuunnittelun aloittamista. 

Toteuttaja on velvollinen hakemaan kustannuksellaan kaikki tontin toteuttamisen vaadittavat 
viranomais- ja muut luvat sekä suostumukset. Toteuttaja on myös velvollinen noudattamaan 
myönnettyjen viranomais- ja muiden lupien ehtoja ja määräyksiä sekä muita rakentamista koskevia 
viranomaismääräyksiä, ellei niistä myönnetä poikkeamista. 

Toteuttaja vastaa lisäksi kustannuksellaan osaltaan tontin toteuttamisen edellyttämistä yhteisjärjestely-
, sopimus-, urakka-, rahoitus- ja muista vastaavista järjestelyistä sekä hankkeen toteutuksen 
valvonnasta. 

Kaupunki ei vastaa edellä mainituista seikoista tai niistä aiheutuvista kustannuksista. 

5.2 Tontin luovutuksen ja toteuttamisen määräajat 

Maanvuokrasopimus tulee allekirjoittaa 6 kuukauden kuluessa kilpailun voittajan valintapäätöksen 
lainvoimaistumisesta. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista hakijan tulee esittää asuntomessujen 
laaturyhmän ja rakennusvalvonnan hyväksymä tontinkäyttösuunnitelma. 

Rakentaminen tontilla on mahdollista aloittaa vuoden 2023 alussa, mikäli vuokrasopimus on 
allekirjoitettu.  

Tontti oltava rakennettu ja käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty 31.5.2025 mennessä.  

5.3 Tontin luovutuksen periaatteet ja hinnat 

Oulun kaupunki vuokraa tontin kilpailun voittaneelle rakennusliikkeelle, rakennuttajalle tai 
sijoittajataholle 60 vuoden vuokra-ajaksi.  Tontin saajan luottoluokituksen tulee olla vähintään A. 
Vuosivuokra vuoden 2022 tasossa 20 euroa/k-m2 ja tontin pääoma-arvo 400 euroa/k-m2. Asumista ja 
liiketilaa ei hinnoitella vuokraan erikseen. Maanvuokraa ei määrätä kaavan mukaisista yhteistiloista, 
vaan ne luetaan varasto- ym. aputiloihin. Etukäteisvuokraa ei peritä. 
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Tontinluovutusehtoihin tullaan sisällyttämään velvoite taide-elementin toteuttamisesta kohteeseen. 

Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin kaupungin kerrostalotonttien luovutusehtoja. 

Tontinluovutusehdot täydentyvät lisäksi myöhemmin ehdoilla, joilla kilpailun voittaja sitoutetaan 
ehdotuksensa mukaiseen toteutukseen. Kilpailun voittajaa kuullaan vuorovaikutteisesti näiden 
lisäehtojen sisällöstä. 
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