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1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Oulun ammattikorkeakoulu järjestivät 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 sekä Oulun kaupungin Oulun Asuntomessut 2025 organisaatio.
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 jaettiin yhteensä 800 euroa tuomariston yksimielisellä päätöksellä seuraavasti:
1. palkinto 500 euroa
2. palkinto 300 euroa
Lisäksi myönnettiin yksi kunniamaininta.
Tuomaristo päätti jakaa palkinnot kilpailuohjelman sisällöstä 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 Puuta siltaan -kilpailussa:
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 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Opiskelijoiden ideakilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma oli järjestäjän ja kilpailun tuomariston hyväksymä.

1.7 Kilpailun aikataulu
Kilpailu ajoittuu 19.8.-2.12.2021 väliselle ajalle. Kilpailuohjelman julkistamistilaisuus järjestettiin torstaina 19.8.2021 verkkotilaisuutena, joka tallennettiin. Materiaali on saatavilla
kilpailusivustolla. Kilpailuehdotukset jätettiin sisään 8.11.2021 klo 16 mennessä.
to 19.8.2021 klo 14.00

Kilpailun julkistaminen
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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
to 2.12.2021 klo 9.00

Kilpailun tulosten julkistaminen, Oulun Ympäristötalo

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

1.8 Kilpailuehdotukset
Kilpailun päättymisajankohtaan mennessä toimitettiin 22 kilpailuehdotusta. Yksi kilpailuehdotus saapui kilpailun päättymisajankohdan jälkeen, mutta hyväksyttiin mukaan kilpailuun tuomariston yksimielisellä päätöksellä. Yhteensä arvosteltiin seuraavat 23 kilpailuehdotusta:
Armo
Eloisa
Heinähattu
Himmeli
Huokaus
Leipuri
LOG Bridge
Merta nimimerkillä Tunturikuiru
Pekkis
Pistekota
Puumutka
REM
The Wave
TRAEBO
Tukkimiehen silta nimimerkillä Korppi
Tukkisaaren Valo
Tukkisaari Bridge nimimerkillä ANAM
Tukkisilta
Usva
5
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Välke
YeDDaeng
Yhdessä
YuHan Bridge

1.9 Tuomariston kokoukset
Tuomaristo kokoontui 19.11.2021 Oulun Metsäkeskuksen toimistolla.
Tuomariston jäsenistä arvostelutilaisuudessa paikalla olivat Ritva Kuusisto, Pertti Wirkkala,
Kimmo Illikainen ja Jaakko Huotari. Antti Ukonmaanahon kilpailuehdotusten kommentit
ja arvostelut saatiin arvostelutilaisuuteen kirjallisena etukäteen.
Arvostelutilaisuuden puheenjohtajana toimi Puuta seinästä siltana -hankkeen projektipäällikkö Janica Mäyrä ja kilpailusihteerinä toimi hankkeen projektisuunnittelija Sini Varis.

1.10 Kilpailun ratkaiseminen ja tiedottaminen
Kilpailun tulokset julkaistiin torstaina 2.12.2021 kello 9 alkaen Oulun Ympäristötalon kahvio Leetassa (Solistinkatu 2). Tulokset julkaistiin myös ideakilpailun virallisella sivustolla kilpailun tulosten julkistustilaisuuden jälkeen osoitteessa: https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .
Ansioituneet kilpailuehdotukset asetettiin näytteille Ympäristötalolle, josta ne viedään
myöhemmin Oulun ammattikorkeakoulun galleriatilaan. Kaikki kilpailuehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä ideakilpailun virallisella nettisivustolla.

1.11 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.
6
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ
2.1 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.
Kilpailualue sijaitsee Tukkisaarten ja Tuiran välissä. Uusi silta sijoittuu olemassa olevan, purettavan sillan paikalle. Tarkastelualueena on sillan lähiympäristö. Asemakaavaan merkitty huoltosilta sijaitsee kilpailualueen ulkopuolella, eikä siten kuulu tähän suunnittelukilpailuun.
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 Vaakunaranta ja mantereen puoleista aluetta nimellä Hartaanranta.
7
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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

-

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)

2.2 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Kilpailussa esitettävien ratkaisujen ja ideoiden tuli olla ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti puun käyttömahdollisuuksia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ratkaisuehdotuksen kestävyyteen, taloudellisuuteen, toteutettavuuteen ja kehittämiskelpoisuuteen.
8

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin:
-

sillan arkkitehtonista laatua, esteettisyyttä ja innovatiivisuutta puun käytössä

-

sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan

-

ehdotuksen kykyä luoda ja vahvistaa Hartaanselänrannan identiteettiä

-

sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota 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

9
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3 YLEISARVOSTELU
3.1 Yleisarvostelu ja tuomariston suositukset
Puuta siltaan -kilpailuun vastaanotettiin yhteensä 23 kilpailuehdotusta, joista yksi saapui
kilpailuajan päättymisen kello 16.00 jälkeen. Ehdotukset vastaanotettiin kuitenkin sisäänjättöpäivän aikana, joten tuomaristo päätti yksimielisesti antaa arvostelun myös myöhästyneelle kilpailuehdotukselle.
Kilpailuehdotuksien arvostelussa havaittiin, että kilpailutehtävä oli haastava ja erittäin
suosittu, joka yllätti tuomariston positiivisesti. Kilpailuehdotuksien skaala oli erittäin laaja
ja vaihteleva. Tuomariston mukaan kilpailussa ansioituneita ehdotuksia tullaan hyvin
suurella todennäköisyydellä käyttämään uuden kävely- ja pyöräilysillan suunnittelun lähtökohtana.

3.2 Ehdotusten jako luokkiin
Tuomaristo arvosteli kaikki kilpailuehdotukset ja jakoi ne luokkiin seuraavasti:
Yläluokka
Armo
Heinähattu
Leipuri
LOG Bridge
Pistekota
Tukkisilta
Keskiluokka
Eloisa
Himmeli
10
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Merta nimimerkillä Tunturikuiru
TRAEBO
Usva
Välke
Yhdessä
Yuhan Bridge
Alaluokka
Huokaus
Pekkis
Puumutka
REM
The Wave
Tukkimiehensilta nimimerkillä Korppi
Tukkisaaren Valo
Tukkisaari Bridge nimimerkillä ANAM
YeDDaeng

11

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

4 EHDOTUSKOHTAINEN ARVOSTELU
4.1 Yläluokka

Armo
Sillan muotokieli on jäntevä ja muistuttaa kaareutuvien kaiteiden ja oleskelupenkkien
osalta Kissakosken rannan siltaa. Sillalle sijoitetut oleskelupaikat on sijoiteltu toiminnallisuuteen nähden oikealla tavalla, eikä väylää ole tukittu. Oleskelupenkit ovat hieman irti
kaiteesta, jonka takia pyöräilijöille lievä törmäysvaara penkkeihin on olemassa. Sillan
kantava rakenne on toteutettu betonilla hyödyntäen vanhan sillan rakenteita. Silta olisi
täysin toteutettavissa myös puukannattimin. Puuta suunnitelmassa on käytetty vain sillan
pinnoissa. Puuksi on valittu lämpökäsiteltyä puuta, joka on tarkoitukseen sopiva ja kestävä materiaali. Kaiteiden muodonanto on kaunis ja muistuttaa Hupisaarten siltoja. Pystyrimakaide asettaa haasteita sen pitkäaikais- ja säänkestävyydelle. Kaikkia kilpailun arvostelukriteereitä on noudatettu hyvin.
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Heinähattu
Sillalle tuleva pergola on hyvä idea ja tuo jonkinlaista suojaa. Suomen olosuhteissa pergola voisi olla myös kirkkaalla levyllä katettuna toimiva ratkaisu. Pergolan kallistukset on
tehty oikea oppisesti. Puuta on käytetty pergolaan erittäin paljon. Käytönmukaiseen tarkoitukseen suunnitelmassa valitun lakatun puun sijasta voitaisiin käyttää kuultavaa öljykäsittelyä. Toteutettavuuden kannalta jäykistäviä ja kantavia rakenteita tarvittaisiin lisää. Pienellä kehityksellä lopputuloksesta saataisiin erittäin hyvä, kaunis ja toimiva,
ikään kuin katettu silta.
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Leipuri
Silta on mittasuhteiltaan kaunis ja sopii erinomaisesti ympäristöönsä. Ilmettä siltaan tuovat punaiset penkit, jotka yllättävät tuomariston toimivuudellaan ja värillään. Penkit eivät hankaloita sillan käyttöä ja ne on istutettu siltaan kauniisti. Kestävät teräskaiteet tuovat särmää ja hyvää kontrastia kokonaisuuteen. Kaiteiden rakenne ja materiaalit on valittu hyvin ja toimivasti. Valaistus on toteutettu suunnitelmassa onnistuneesti. Rakenteellisesti silta on toimiva. Jatkaa hyvin jo Oulussa olemassa olevaa siltamuotoilun perinnettä.
Silta on detaljien hiomista vaille toteuttamiskelpoinen ja paikkaan sopiva.
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LOG Bridge
Silta on muotoilultaan erittäin kaunis, ennakkoluuloton ja innovatiivinen. Plastinen sommittelu tuo omalaatuisuutta ja uniikkiutta. Sillan toteutettavuus, käytettävyys ja säilyvyys
ovat haasteellisia. Lasikansi on äärimmäisen liukas Suomen talviolosuhteissa. Lasi yhdistettynä puuhun saa aikaan kuitenkin hienon lopputuloksen. Massiivinen rakenne hallitsee paikkaa ja ylettyy pitkälle maalle.
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Pistekota
Epäsymmetrinen ja korkea rakenne saa aikaan erittäin kauniin ja näyttävän sillan. Sillan
rakenne on todella korkea, mutta on virkistävä idea tehdä perinteisesti teräksinen pylonisilta pienoiskoossa puisena. Rakenteita on selkeästi suunniteltu tarkasti ja oikea oppisesti, mutta on haastavaa arvioida, kuinka toteutettava suunnitelma on sellaisenaan.
Vaijerit tuovat hyvää keveyttä sommitteluun massiivisten pystypalkkien rinnalla. Sään- ja
pitkäaikaiskestävyys toimii suunnitelmassa hyvin. Pienellä hienosäädöllä täysin toteuttamiskelpoinen suunnitelma.
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Tukkisilta
Siltatyypissä on paljon historian havinaa ja se kunnioittaa paikan perinnettä ja historiaa
erittäin hyvin. Tukki on otettu huomioon sillan teemaan kivalla tavalla. Ratkaisultaan silta
ei ole kaikista tyypillisin, mutta silti erittäin onnistunut. Rakenteissa on hieman teknistä kehitettävää, mutta ei vaikuta merkittävällä tavalla arvosteluun. Valaistus on otettu hyvin
huomioon. Havainnekuva sillan ylityksestä on erittäin onnistunut ja näyttävä. Näyttävä
silta, joka istuu havainnekuvissa hyvin maisemaan, vaikka onkin hyvin suuressa kontrastissa ympäröivän kaupunkimiljöön kanssa.
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4.2 Keskiluokka

Eloisa
Sillassa on hyödynnetty puun taivutusta virkistävällä tavalla, mutta sitä ei ole hyödynnetty sen täydessä potentiaalissa. Tuplakaide ei ole tarkoituksen mukainen ja teräskaide
vie huomiota eloisalta puuelementiltä. Taivutetun puun käyttö olisi perustellumpaa, mikäli se olisi suoraan rakenteellinen osa kaidetta teräskaiteen sijasta. Suunnitelmassa valitun materiaalin säänkestävyys ei ole käyttökohteen osalta paras vaihtoehto. Pienillä
muodonannon muutoksilla ideasta saataisiin erittäin näyttävä silta. Rakenteen osalta
silta on toteuttamiskelpoinen ja turvallinen, mutta osin ylimitoitettu käyttötarkoitukseen
nähden.
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Himmeli
Nimensä mukaisesti sillan muotokieli muistuttaa paljon vanhanajan himmeliä ja suomalaisia olkitöitä, joten perinteet ovat suunnitelmassa hienosti esillä. Sillan kansilankutus on
erittäin kaunis. Himmeli-idea tuo rakenteeseen hauskuutta ja jännittävyyttä. Rakenteellisesti puuvaijerien sijalla voitaisiin käyttää myös teräsvaijereita, jotka keventäisivät arkkitehtonista ilmettä. Mittasuhteiltaan katos on muuhun massaan nähden kovin korkea,
mutta sillan kattaminen on erittäin tervetullut ja muodoltaan perusteltu ratkaisu. Silta ei
pääse täysiin oikeuksiinsa ympäristössään. Pienoismallin käytön tuomaristo näkee erittäin hyvänä asiana, joka tukee esitystapaa ja suunnittelua.
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Merta nimimerkillä Tunturikuiru
Osittain katettu silta suo levähtämään pysähtyvälle hyvän varjoisan istumapaikan. Merran muotoinen katos on hyvä ja merellinen idea. Katoksen toteutus puulla ja rakenteen
jäykistäminen on kovin haastavaa. Merran muotokieli on hyvin kevyt ja hengittävä. Sillan yli jatkuva kaide on erittäin hento, minkä takia muodon massa painottuu vain sillan
toiseen päätyyn. Kaiteen erilainen toteutus saattaisi tukea merran jatkuvuutta ja tasapainottaa sen ilmettä. Sillan kantava rakenne on toimiva, mutta sen luonteen huomioon ottaen toteutus olisi ollut mahdollinen myös puisena.
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TRAEBO
Työ on huolellisesti tehty ja vähäeleinen esitystapa vetoaa tuomareihin. Muutoin massiivinen kaiderakenne kevenee lasiaukon avulla erittäin hyvin. Kaiteen rakenteen ja materiaalivalinnan pitkäaikais- ja säänkestävyys on ongelmallinen, sillä idea avoimista kaidetolpista ei kestä säänsuojaista, vaan vaatisi paljon huoltoa. Suunnitelmassa on vanhan rustiikkisen rakentamisen tunnelmaa ja moderni lasielementti tuo erinomaisen ja hyvin hallitun kontrastin kokonaisuuteen. Siltaratkaisu on oikeaoppinen, rakenteellisesti toteuttamiskelpoinen ja suunnitelmassa on perehdytty rakenteisiin huolellisesti. Havainnekuva vesistön suunnasta on hyvä lisä ja kertoo hyvin sillan alituskokemuksesta.
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Usva
Koristerimoituksella oleva kaide on erittäin harmoninen ja sillan taitteessa on kauniit mittasuhteet. Sillassa on paljon puuta näkyvissä ja muotoilu on toteutettu vähäeleisesti. Pystyrimoitus on säänkestävyyden kannalta haasteellinen mutta koristemotiivina hyvä.
Oleskelu on toteutettu hienosti niin, että paikalla voi istua monin eri tavoin. Rakenteellisten yksityiskohtien jatkokehittämisen jälkeen silta olisi erittäin toteuttamiskelpoinen.
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Välke
Sillan muotokieli on dynaamisuudestaan ja jokseenkin raskas. Kaari on mielenkiintoinen
rakenne, jonka toteutus on kaaren jyrkkyyden kannalta teknisesti hyvin haastavaa. Kantavan rakenteen toteutettavuuden osalta idea vaatii jatkosuunnittelua. Sillan kattaminen on hyvä idea, vaikka katto jokseenkin rikkoo sillan sivuprofiilin. Suunnittelun lähtöidea on ollut hyvä, vaikka kokonaisuuden kannalta piirustukset olisivat tukeneet esitystä ja pienoismallia lisää. Sillan suunnittelussa on tutkittu ennakkoluulottomasti puunkäytön eri mahdollisuuksia.
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Yhdessä
Sillan yhteyteen koristemotiiviksi suunnitellut renkaat ovat sillasta erillinen itsenäinen ja
irrallinen rakenne, joilla ei ole rakenteellista funktiota sillan toiminnan kannalta. Koristerenkaiden kiinnitys suunnitelman mukaisella tavalla on haastavaa ottaen huomioon suistoalueelle ominaisen vedenkorkeuden vaihtelun ja vesiuoman kausittaisen jäätymisen.
Kaiteet ovat hyvin kevyet ja eivät täyty turvallisuusvaatimuksia. Sillan valaistus on otettu
suunnittelussa huomioon. Sillan kantavat elementit ovat rakenteellisesti toteuttamiskelpoiset.
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Yuhan Bridge
Kilpailuehdotus palautettu myöhässä, mutta palautuspäivämäärän aikana. Tuomaristo
päätti ottaa kilpailuehdotuksen mukaan arvosteluun, sillä kyseessä on opiskelijakilpailu.
Ammattilaiskilpailuissa ehdotus olisi kuitenkin hylätty.
Rakenteellisesti perinteisestä sillasta on saatu pienillä keinoilla näyttävä ja monimuotoinen. Aaltomaisen muodon tuominen kaiteen muotoiluun on onnistunut ja toteutus on
tehty kauniisti. Kauneudestaan huolimatta kaide ei sellaisenaan täytä turvallisuusvaatimuksia. Sillan rakenne on toimiva, mutta betoninen kansirakenne rajoittaa puunkäytön
pelkästään kaiteeseen. Silta olisi voitu toteuttaa myös puurakenteisena.
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4.3 Alaluokka

Huokaus
Ideatasolla esitellyt kuvamotiivit ovat kauniit, mutta grafiikka ei näy sillan visualisoinnissa
ja hyvä idea ei pääse oikeuksiinsa kilpailuehdotuksen esitystavassa. Sillan tumma väritys
ja tekstuurien puute visualisoinneissa on harmillista ja tekee sillan ilmeestä raskaan ja
muurimaisen. Suunnitelmassa valittu terva on mielenkiintoinen ja puulle erittäin hyvä käsittelyaine, joka tukee puun säänkestoa ja yhdistää sillan vahvasti oululaiseen perinteeseen ja historiaan koristemotiivien kanssa. Terva toisi tuoksullaan hyvän lisän sillan kokemusmaailmaan. Sillan rakenteellisesta ratkaisusta voitaisiin saada jatkotyöstöllä toteutuskelpoinen. Muotoilultaan näkymä väylän suunnasta on hieno.
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Pekkis
Kilpailuehdotuksessa ei ole esitetty kaikkia vaadittuja palausmateriaaleja. Asiakirjat eivät ole kilpailuohjelman mukaiset, ehdotuksen laadinnan kanssa on tullut selkeästi kiire.
Sillan aaltoileva kaide on kaunis, mutta sen toteutus on haasteellinen pitkäaikaiskestävyyden näkökulmasta. Sillan rakenteelliset ratkaisut vaatisivat paljon jatkotyöstöä, jotta
sillasta saataisiin toteuttamiskelpoinen. Sillan muotoilussa yhdistyvät plastisuus ja geometrisuus ovat ristiriidassa tarkastelunkulmasta nähden.
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Puumutka
Kilpailuehdotuksessa ei ole esitetty kaikkia vaadittuja palausmateriaaleja. Asiakirjat eivät ole kilpailuohjelman mukaiset.
Sillan muotoilussa on miellyttävää keveyttä ja on hienon näköinen. Ympäristö ei edellytä
tai tue mutkanmallista siltaa, joten mutkan tarkoituksenmukaisuus jää suunnitelmasta
avoimeksi. Sillan rakenteita on pohdittu oikeaoppisesti ja huolellisesti, vaikka rakenne on
erittäin haastava ja sen jäykistäminen ja tasapainottaminen on varmasti vaikeaa. Suunnittelussa on ollut hyvää ajatusta.
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REM
Suunnitelman arkkitehtoninen idea on ristiriidassa sillan epätasaisen reunan ja oleskelualueen pyöreän muodon välillä. Selosteessa kuvailtu orgaaninen muotokieli ei avaudu
suunnitelmista. Oleskelualueen rajaava betonikuori on hyvin matala ja aiheuttaa törmäysvaaran sillalla, joka on myös pyöräilijöiden käytössä. Puuta sillassa on käytetty vain
koristeluun. Kannen laudoituksen säleinen ulottuminen maalle ei ole tarkoituksenmukainen eikä se tue sillan toiminnallisuutta.
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The Wave
Sillan profiili muistuttaa aallon lisäksi vesilinnun profiilia, jonka tuomaristo näkee hyvänä
asiana. Kaiteen näyttävät kuitenkin muuhun siltaan nähden massiivisilta ja paksuilta.
Kaiteiden muodonannossa on hieman kehitettävää, sillä plastisuusmuotokieli on arkkitehtuurissa haastavaa. Kaiteiden toteutus niiden kestävyyden kannalta on haasteellista.
Sillan kannen lasiaukotukset ovat kiva ja mielenkiintoinen idea, vaikkakin eri materiaalien yhdistäminen ja lasin sijoittaminen sillan kanteen on Suomen talviolosuhteissa turvallisuuden kannalta erittäin haastavaa. Sillan rakenne on hyvin suljettu, ja kattamattomana vedenpoisto sillalta on ongelmallista.

30

Puuta siltaan -ideakilpailu 19.8. – 8.11.2021

Tukkimiehen silta nimimerkillä Korppi
Kokonaisuus on suunnitelmassa valittujen materiaalien ja rakenteen kannalta haastava.
Sillan ja katoksen rakenne eivät sellaisenaan ole toteutettavissa, sillä kantavia ja jäykistäviä elementtejä puuttuu eivätkä valitut materiaalit sellaisenaan sovellu käyttötarkoitukseen ja ovat ristiriidassa keskenään. Kokonaisuuden hallinnassa on vielä kehitettävää. Sillan kaiteen kuviointi on hienon näköinen.
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Tukkisaaren Valo
Sillan valaistusta on mietitty hyvin ja miellyttävä valaistus on saavutettavissa. Ympäristöön nähden silta erottuu maisemassa voimakkaasti. Sillan muotokieli, rakenne ja koristemotiivit ovat keskenään ristiriidassa. Esitystekniikan hiominen ja esimerkiksi korkomerkintöjen lisääminen toisi suunnitelmiin selkeyttä. Jatkokehityksen kannalta koristeena käytetty kaari voisi toimia hyvin sillan kantava elementtinä. Suunnitelman mukaisella rakenteella koriste tuo sillalle suuren kuorman.
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Tukkisaari Bridge nimimerkillä ANAM
Silta toimii hyvin pysähtymispaikkana, mutta oleskelualue vie paljon tilaa sillan varsinaiselta funktiolta kulkuväylän jäädessä hyvin kapeaksi. Köysikaide ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Sillan rakenne on vielä luonnosteluasteella ja vaatii selkeästi tarkempaa tarkastelua. Sillan aukotuksien sommittelussa ja muodonannossa vielä hieman kehitettävää.
Köysikaiteet henkivät historiaa, oleskelu on otettu hyvin huomioon ja sillassa on paljon
puuta näkyvillä.
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YeDDaeng
Kaide on toiminnallisuuteensa nähden turhan korkea ja estää näkymät vesistöön. Sillan
mittasuhteissa on hieman kehitettävää. Korkea kaide luo kuitenkin erittäin suojaisan tilan sillalle ja sen vaihteleva säleikkö tuo siltaan rytmiä. Silta on rakennettavissa elementeistä ja puuta on käytetty oikein. Sillan kantava rakenne on toimiva vaikkakin hieman
ylimitoitettu. Koristeellinen kasvimotiivi tuo hyvää tasapainoa ja rytmiä sommitelmallisesti, mutta ei sellaisenaan sovellu Suomen olosuhteisiin.
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5 KILPAILUN TULOS
5.1 Kilpailun tulos
Kilpailun arvostelussa tuomaristo totesi kolmen kilpailuehdotuksen täyttävän kilpailun
vaatimuksen ja sille asetetut tavoitteet. Kilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti
jakaa palkinnot kilpailuohjelman mukaisella tavalla seuraavasti:
1. palkinto 500 € ehdotukselle Leipuri
2. palkinto 300 € ehdotukselle Tukkisilta
3. palkinto 150 € ehdotukselle Armo
Kunniamaininta ehdotukselle LOG Bridge
Kunniamaininta ehdotukselle Pistekota

5.2 Nimikuorten avaus
Palkintolautakunnan jäsenet Antti Ukonmaanaho ja Kimmo Illikainen, sekä kirjailun järjestäjät lehtori Anu Montin ja kilpailusihteeri Sini Varis avasivat palkittavien tekijöiden nimikuoret. Kilpailuehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat henkilöt tai työryhmät:
1. Palkintosija
Ehdotukselle Leipuri
Tekijät ja tekijänoikeudet: Mette Perkiö
Perustelu: Ehdotus valittiin kilpailun voittajaksi, sillä se edustaa hyvin Oulussa jo olemassa
olevaa siltaperinnettä. Suunnittelu on toteutettu huolellisesti ja erittäin toteuttamiskelpoinen, se täyttää kaikki kilpailulle asetetut vaatimukset ja silta on erittäin kaunis ja soveltuu
hyvin ympäristöönsä.
2. Palkintosija
Ehdotukselle Tukkisilta
Tekijät ja tekijänoikeudet: Kiia Ala-mattila
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Perustelu: Ehdotus valittiin kilpailun toiselle palkintosijalle, sillä sen muotoilu edustaa erittäin hyvin alueen historiaa ja silta on erittäin näyttävä. Ehdotus täyttää kaikki kilpailulle
asetetut vaatimukset ja suunnitelma on erittäin onnistunut.
3. Palkintosija
Ehdotukselle Armo
Tekijät ja tekijänoikeudet: Clémence Vessaire
Perustelu: Ehdotus valittiin kolmannelle palkintosijalle, sillä siltaehdotus on toteutettu toiminnallisesti onnistuneesti ja muotoilultaan jäntevästi. Kaikkia kilpailun arvostelukriteereitä on noudatettu hyvin.
Kunniamaininta
Ehdotukselle Log Bridge
Tekijät ja tekijänoikeudet: Eliška Michalčíková
Perustelu: Ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta edistyksellisestä plastisen suunnittelun tutkimisesta ja ennakkoluulottomasta puunkäytössä sillan muotoilussa. Ehdotus on
innovatiivinen ja kaunis.
Kunniamaininta
Ehdotukselle Pistekota
Tekijät ja tekijänoikeudet: Julia Silvennoinen ja Caroline Strandberg
Perustelu: Ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta edistyksellisestä rakenteellisesta
suunnittelusta ja kauniista muotoilusta sekä suunnittelua tukevasta pienoismallin tutkimisesti.
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5.3 Nimikuorten avauksen allekirjoitus

5.4 Arvostelupöytäkirjan hyväksyminen
Palkintolautakunta hyväksyi Puuta siltaan -ideakilpailun arvostelupöytäkirjan sähköisellä
allekirjoituksella Oamk Sign palvelun kautta.
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