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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 järjestämisessä ovat mukana Oamk, Suomen Metsäkeskus, Oulun kaupunki ja Oulun
Asuntomessut 2025.
Kilpailun tavoitteena on suunnitella monistettavissa oleva malli meluseinästä, jossa on
käytetty innovatiivisesti puuta. Meluseinän muotoilun tulee ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti
puun käyttömahdollisuuksia. Kilpailussa huomioidaan vuonna 2025 rakentuvan Oulun
asuntomessualueen suunnittelun periaatteet.
Kilpailun kieli 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
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, ja kahdesta Oulun
ammattikorkeakoulun edustajasta.
Palkintolautakunnan jäsenet meluseinäkilpailussa:
1. Ritva Kuusisto, Oulun kaupunki
2. Pertti Wirkkala, Oulun kaupunki
3. Antti Ukonmaanaho, lehtori Oamk (rakennetekniikka)
4. Kimmo Illikainen, lehtori Oamk (rakentamistekniikka)

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

ma 8.11.2021 klo 16.00 Kilpailuehdotusten palauttaminen
4
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Kilpailun tulosten julkistaminen, Oulun Ympäristötalo

Kilpailusivuston virallinen osoite on https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .
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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&lon=Kantakartta&cp=7214690,473620&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 virallisilla 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 monistettavissa oleva malli meluseinästä, jossa on
käytetty innovatiivisesti puuta. Meluseinämallia tullaan käyttämään Hartaanselänrannan alueella Hietasaarentien varrella. Meluseinä suunnitellaan tulevan liikenneympyrän
kohdalle Lundmanin huvilan ja Hietasaarentien katualueen rajalle.
Meluseinän tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset. Meluseinän materiaalina voidaan käyttää puun lisäksi meluseinän teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia parantavia materiaaleja (massa, ääneneristävyys).
Meluseinän muotoilun tulee ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti puun käyttömahdollisuuksia. Kilpailussa huomioidaan vuonna 2025 rakentuvan Oulun asuntomessualueen suunnittelun
periaatteet.

3.2 Kilpailualueen sijainti ja rajaus
Kilpailukohde sijaitsee Hietasaaressa Hietasaarentien varrella lähellä Toppilansalmen siltaa kiinteistön 564-404-1-21 alueella. Meluseinän sijainti on esitetty karttaliitteessä tarkemmin.
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Kartta: Ote asemakaavaluonnoksesta
Alueelle on suunniteltu uutta asemakaavaa, jossa meluseinän on sijoitettu SR-1 tontin
reunaan liikenneympyrän viereen (aaltoviiva)

3.3 Kilpailualueen yleisesittely
Kilpailualue sijoittuu Hietasaareen, joka sijaitsee Oulujoen suistossa ruutukaavakeskustan
länsipuolella. Oulujoen suiston 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
9
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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

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.
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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. Toppilaan
muodostuikin maailman johtava tervakaupan keskus, jonka valtakausi päättyi Tervahovin tuhoutumiseen tulipalossa vuonna 1901.
Toppilansaaren pohjoisrannalle, sataman läheisyyteen, syntyi 1850-luvulta alkaen Oulun
kauppaseuraan kuuluneiden kauppiaiden huvilayhdyskunta. Alueelle rakennettiin myös
Fredrik Lithoviuksen ja Carl Gustav Lundmanin Lundmanin vuokraamille palstoille sijoittunut huvila, jonka vanhimmat osat valmistuivat ennen vuotta 1871.
Toisen maailmansodan aikana Toppilan satama oli saksalaisten tärkein kauttakulkusatama pohjoiseen. Saksalaiset rakensivat sillan Hietasaaren vuonna 1942 ja näin saari liitettiin kiinteästi mantereeseen. Saksalaisten esikunta huolehti merikuljetusten huolinnasta ja sen alaisuudessa toimineen vartio- ja sotilaspataljoonan sijaintipaikka oli Vaakunakylä, joka sijaitsi Hietasaaren puolella heti rautatiesillan jälkeen vasemmalla. Alueella
sijaitseva Lundmanin huvila toimi saksalaisten upseerikerhona osoitteessa Hietasaarentie
7.
Sodan jälkeen Lundmanin huvila oli Oulun Merenkävijät ry:n käytössä aina 1950 ja -60lukujen taitteeseen saakka. Vuodesta 1963 vuoden 2004 tienoille saakka talon omisti
Aino Nurro ja siksi taloa kutsutaan myös nimellä Nurron talo. Sen jälkeen talon omistajaksi tuli Oulun kaupunki ja tällä hetkellä rakennus on tyhjillään. Rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnällä sr-20.

3.5 Kilpailualueen ympäristö
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. Mentäessä kohti 2000-lukua Vaakunanrannan avoin viljelymaisema on muuttunut tiheäksi,
lehtomaiseksi puistometsäksi.
Lundmanin huvilapihan (Nurron talon) koristepuut ja -pensaat ovat Toppilansaaren huvilapihoille tyypillisiä. Pihan koristekasveihin kuuluvat poppeli, omenapuut, syreenit ja ruusupensaat. Kookkaat puut ovat kuusia ja koivuja, (Euroopan) lehtikuusia (Larix decidua),
11
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siperiansembroja ja pihlajia. Pihalla on lisäksi siperianhernepensas, viitapihlaja-angervoa
ja pensaskanukkaa. Kaksi viimeksi mainittua ovat myös levinneet tontin ulkopuolelle. Huvilapihan lounaisnurkassa kasvaa valkopeippiä (Lamium album), joka on ollut Toppilansaaren tyyppilajeja aina painolastiajoista asti.
Lisää kuvia kilpailualueen ympäristöstä ja kasvillisuudesta löydät kilpailun sivustolta Kuvat.fi palvelusta.

Kuva: Lundmanin huvila (Nurron talo), näkymä pihalta.
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Kuva: Lundmanin huvilapihan aitta

Kuva: Ilmakuva Toppilansalmesta Hartaanselälle. Kuvattu luoteesta.
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Kuva: Lähiympäristön liikennejärjestelyt muuttuvat, kilpailukohteen tontin viereinen risteys muuttuu kiertoliittymäksi. Nykytilanne kuvattuna luoteesta.

Kuva: Uusi Vaakunakyläntie kulkee kilpailukohteen tontin läpi kuvan osoittamasta paikasta. Kuvattu Hietasaarentien suuntaisen kävely- ja pyöräilytien viereltä.
14
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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 suistoalueen 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.”
Maakuntakaavassa Hietasaari on osoitettu virkistysalueeksi. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä, viheralueverkoston kannalta tärkeitä retkeily-, ulkoilu-,
urheilu- ja virkistysalueita. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen sekä eri
käyttömuotojen tarkoituksenmukaiseen yhteensovittamiseen.
Uuden Oulun yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaavassa 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.
Osana Oulujoen suistoa kohdealue on merkitty rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sen rakennusperintöä vaalitaan pitämällä alue tarkoituksenmukaisessa käytössä. Alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta tulee säilyttää ja rakennettaessa huolehtia alueen erityisten
arvojen säilymisestä.

15
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Uuden Oulun yleiskaavaan voi tutustua osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/uuden-oulun-yleiskaava
Oulun kaupunki on laatinut vuonna 2018 suistokaupunkivisiota, jonka tarkoituksena on
muodostaa kokonaisnäkemys suistoalueen kehittämisen periaatteista. Suistokaupunkivision luonnos tulee nähtäville vuonna 2019 ja siinä 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
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
16
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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.

3.7 Suunnitteluohjeet
Suunniteltavan meluseinän on sovelluttava tulevaan kaupunkikuvaan ja kaupunkiympäristöön ja sen suunnittelussa on otettava huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Meluseinän sijainti on ohjeellinen eikä sen tarvitse sijaita täysin meluseinälle osoitetulla paikalla.
Meluseinässä tulee käyttää puuta innovatiivisella tavalla huomioiden sen luonteenomaiset piirteet. Muiden materiaalien yhdistäminen meluseinään on sallittua toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, esim. äänenvaimennuksen, saavuttamiseksi. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota valitun materiaalin pintakäsittelyyn, värityksen kestävyyteen ja soveltuvuuteen infrarakenteessa.
Meluseinän vähimmäiskorkeus on kaksi metriä. Meluseinän korkeus voi vaihdella, mutta
se ei saa alittaa vähimmäiskorkeutta. Meluseinän pituus on noin 50 m Hietasaarentien
varressa ja noin 60 m Vaakunakyläntien varressa (uusi tie).
Kilpailuehdotuksessa esitetään meluseinän hinta-arvio (€/metri).
Meluseinän perustamistapa esitetään luonnosmaisesti. Suunnittelu kohdentuu meluseinän rakenteeseen ja arkkitehtuuriin.
Meluseinän suunnitteluperiaatteet:
-

suunnitelmissa käytetään koordinaattijärjestelmää ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmää N2000 (korot)

-

meluseinän vähimmäiskorkeus kaksi metriä

-

Meluseinän tulee olla umpinainen. Meluseinässä ei saa olla äänenvaimennusta
heikentäviä reikiä tai epäjatkuvuuskohtia

-

perustamistavan voi esittää luonnosmaisesti
17
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3.8 Arviointiperusteet
Kilpailuehdotusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin:
- meluseinän esteettisyys ja korkeatasoinen arkkitehtuuri
- puun käyttö uudella ja innovatiivisella tavalla
- puun käyttö materiaalille luonteenomaisella tavalla
- meluseinän toiminnallisuus
- kokonaisidean tuoreus ja korkeatasoisuus
- meluseinän soveltuvuus kaupunkikuvaan
- ratkaisun kyky luoda alueelle identiteettiä / tukea sitä
- historiallisen ympäristön erityisarvojen huomioiminen
- idean toistettavuus
- idean toteutettavuus ja kehityskelpoisuus
- meluseinän korjattavuus ja materiaalien kierrätettävyys

18

Puuta meluseinään -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Päivitetty versio 31.8.2021

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 1:500”. Piirustuksissa on suositeltavaa käyttää mittakaavaihmistä.

4.1 Vaadittava materiaali
1. Sijaintipiirustus 1:500
Sijaintipiirustus laaditaan karttapohjan päälle (kantakartta tai ilmakuva mittakaavassa). Sijaintipiirustuksessa esitetään meluseinän sijainti ja sen ympäristö riittävällä laajuudella. Sijaintipiirustus esitetään karttapohjassa pohjoinen ylöspäin ja
kuvaan lisätään pohjoisnuoli.
2. Julkisivupiirustus 1:50
Meluseinän julkisivut kadulta ja pihalta päin esitettynä sovitettuna ympäristöön.
3. Julkisivuote 1:10
Projektiokuva meluseinästä noin 2-3 metrin matkalta. Julkisivuote on väritetty tai
visualisoitu kuva, josta käy ilmi meluseinän pintarakenne ja -muodot, väritys, mahdollinen valaistus, materiaalit ja suunnitteluratkaisun idea.
4. Tarvittavat leikkaukset ja detaljit 1:10 / 1:20
Meluseinän pystyleikkaus, josta käy ilmi sen rakenne ja suunnitteluratkaisu. Suunnitteluratkaisun ideaa selventäviä leikkauksia ja detaljeja voi esittää vapaasti valittavan määrän.
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5. Havainnekuvia meluseinästä vähintään 2 kpl
Meluseinästä esitetään havainnollistavia kuvia vähintään 2 kpl. Yksi havainnekuva on esitettävä kuvaupotuksena kuvaan nro 1 (Nurron talon aitan nurkka).
Suositeltavaa on tehdä havainnekuva myös kuvaan nro 2, jossa näkyy meluseinän taitekohta. Havainnekuvia voi esittää myös eri vuodenaikoina kuvattuna.
Täysresoluutioiset kuvan löydät kilpailusivustolta kuvat.fi palvelusta.

Kuva nro 1, kuvaupotuksen pohjakuva.
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Kuva nro 2, suositeltavan kuvaupotuksen pohjakuva
6. Selostus
A4 mittainen selostus, jossa kerrotaan meluseinän suunnitteluidea ja suunnitteluratkaisuun vaikuttaneista tekijöistä sekä arkkitehtonisista tavoitteista. Selostuksessa voi perustella ja kuvailla ratkaisun teknillistä toiminnallisuutta. 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.
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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.
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
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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.
Hartaanselänrannan Meluselvitysraportti 20.11.2020 (Ladattavissa myös Hartaaselänrannan projektikortista)
o https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=10733&Liite=03_Meluselvitys_20.11.2020.pdf

Tien meluesteiden suunnittelu. Väylävirasto 2015.
o https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_21_2015_tien_meluesteiden_suunnittelu_010715_web.pdf
Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu 1.7.2021 (koekäytössä, Väylävirasto)
o https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2021-34k_teiden_ratojen_meluesteiden_web.pdf
Pientaloalueen melusuojaus
o https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11413/optika_id_872_tikkanen_ulla_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sepa-infratuotteet
o https://www.sepa.fi/infratuotteet/meluesteet/
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