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KILPAILUKUTSU  

Kilpailun järjestäjä  
Oulaisten kaupungin Väinölän ja torialueen suunnittelutyöryhmä 

Osallistumisoikeus  
Kilpailu on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille. Kilpailuun on kutsuttu seuraavien oppilaitosten ja 

koulutuslinjojen opiskelijat:  

 Aalto-yliopisto (maisema-arkkitehtuuri),  

 Hämeen ammattikorkeakoulu (rakennettu ympäristö),  

 Oulun ammattikorkeakoulu (maisemasuunnittelu),  

 Yrkeshögskolan Novia (landskapsplanering) ja  

 Lahden ammattikorkeakoulu (yhdyskuntasuunnittelu) opiskelijat. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee olla kirjoilla jossakin yllä mainituista oppilaitoksista.  

Palkinnot ja lunastukset  
1. palkinto 1 500 € 

2. palkinto 750 € 

3. palkinto 500 € 

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut 500 €  

Mahdolliset lunastukset á 200 €  

Palkintolautakunta voi jakaa palkintosummat myös muulla tavalla. Palkintolautakunta voi jakaa lisäksi 

kunniamainintoja.  

Palkinnot ovat veronalaista tuloa.  

Palkintolautakunta  
Palkintolautakunnan jäsenet ovat: suunnittelutyöryhmän jäsenet 

 puheenjohtaja tekninen johtaja Markku Ketonen 

 sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola 

 kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja 

 kaupungin valtuutetut Mika Antikka, Tommi Oja ja Antti Mäkelä 

Palkintolautakunta voi kuulla myös muita asiantuntijoita sekä käyttää esiraatia. Asiantuntijat tai esiraadin 

jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun.  

Kilpailun lähtöaineiston luovutus  
Kilpailun lähtöaineisto on ladattavissa 16.9.2019 Oulaisten kaupungin nettisivujen kautta osoitteesta 

https://www.oulainen.fi/vainolan-ja-penttilan-piha-ja-puistoalueen-suunnittelukilpailu 

Kilpailun aikataulu  
Kilpailu alkaa 16.9.2019 ja päättyy 25.10.2019.  
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KILPAILUN TEKNISET TIEDOT  

Lähtöaineisto  
 Kilpailukutsu  

 Asemakaava (dwg)  

 Pohjakartta (dwg)  

 Kiinteistörekisteri (dwg)  

 Johtokartta (dwg)  

 Ortoilmakuva (jpg)  

 Laserkeilausaineisto (las/dwg)  

 Valokuvat kohteesta (pdf)  

 Kesällä 2019 kaupunkilaisilta koottu idea-aineisto alueiden kehittämiseksi  

Materiaalia saa käyttää ainoastaan tämän kilpailun yhteydessä.  

Kilpailua koskevat kysymykset  
Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia lisätietoja ja selvityksiä. Kilpailua koskevat kysymykset 

lähetetään 11.10.2019 mennessä osoitteeseen ari.sarpola@oulainen.fi. Kysymykset on esitettävä otsikolla 

”Suunnittelukilpailu”.  

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 18.10.2019 mennessä Oulaisten kaupungin nettisivuilla osoitteessa 

https://www.oulainen.fi/vainolan-ja-penttilan-piha-ja-puistoalueen-suunnittelukilpailu 

Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen  
Palkintolautakunta ratkaisee kilpailun ja valitsee voittajat 29.11.2019 mennessä.  

Tulokset julkaistaan palkintojenjakotilaisuudessa myöhemmin ilmoitettavana aikana joulukuussa 2019. 

Tulokset voidaan julkaista myös paikallislehdissä sekä järjestäjien nettisivuilla ja some-kanavilla. 

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus  
Kilpailun järjestäjillä on täysi käyttöoikeus kaikkiin palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin. 

Tekijänoikeudet säilyvät kilpailutöiden tekijöillä.  

Kilpailutöitä ei palauteta.  

Kilpailukieli  
Kilpailun lähtöaineisto on laadittu suomen kielellä. Kilpailutyöt voi laatia suomen tai ruotsin kielellä.  
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KILPAILUTEHTÄVÄ  

Kilpailun ja kilpailutehtävän tausta  
Oulaisten kaupunki järjestää Väinölän ja Penttilän alueen piha- ja puistoalueiden suunnittelukilpailun. 

Kilpailun tavoitteena saada käyttökelpoisia ideoita ja suunnitelmia alueen kehittämiseksi 

Kilpailukohde ja lähiympäristö  
Kilpailualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Oulaisten keskustassa Pyhäjoen rannalla. Kilpailualue 

käsittää Väinölän rannan, Väinölän puiston ja Penttilän piha-alueen. 

Rakennettu ympäristö  
Väinölän rannassa sijaitsee kesäteatteri, Väinölän puisto sijoittuu suojellun Taidetalo Väinölän talon itä- ja 

eteläpuolella, Penttilän piha-alue sijaitsee saneeratun Penttilän talon ympärillä. Kilpailualueen halkaisee 

Oulaistenkatu. 

Luonnonympäristö  
Kilpailualue sijaitsee etelästä Pyhäjoen kosken ja suvannon pohjoispuolella. Toisella puolella Pyhäjokea 

sijaitsee kaupungin kirjasto. Kilpailualueen piha- ja puistoalueet ovat melko lailla luonnon tilassa olevia 

perusalueita nurmikenttineen ja luonnon puineen.  

Väinölän puisto ja kesäteatterin alue on rantaan saakka ulottuva viheralue, joka on hoidettua puistoaluetta. 

Kilpailualueeseen kuuluva puistoalue on osa laajempaa Pyhäjoen rantaan sijoittuvaa lähivirkistysaluetta, 

jonne kuljetaan pääasiallisesti Väinölän puiston kautta. Alueella on polkuja, jonkin verran pensaita ja 

luonnon puita sekä kesäteatteri. Alueen maisemakuvaa hallitsee Pyhäjoki. Joen yli avautuu näkymä kohti 

kaupungin kirjastoa. Pyhäjoki on alueen itäpuolelta 0ulaisten koskea, joka laskee alueen eteläpuolella 

olevaan Väinölän suvantoon.  

Kilpailun tavoitteet  
Kilpailun tavoitteena on suunnitella Väinölän ja Penttilän alueesta monikäyttöinen alue. Suunnitelmissa on 

hyvä ottaa huomioon alueen käyttö myös eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.  

Suunnittelussa on otettava huomioon piha ja puistoalueen hyödyntäminen esimerkiksi pienimuotoisten 

tapahtumien järjestämispaikkana. Puistoaluetta hyödynnetään lisäksi myös ympäristötaiteen 

sijoitusalueena.  

Kilpailualueesta on siis tavoitteena luoda korkeatasoisesti rakennettu monitoimialue. Monitoimisuus liittyy 

etenkin erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja myös lasten ja nuorten viihtymiseen.  

Suunnitteluohjeet  
Kilpailutöissä tulee huomioida kuntalaispalautteet ja niiden monipuolinen hyödyntäminen suunnitelmissa. 

Kilpailutöissä tulee huomioida alueen valaistus puistopolkujen valaistuksen ja kohdevalaistuksen osalta.  

Suunnitteluun toivotaan innovatiivista, luovaa ja elämyksellisyyteen pohjautuvaa suunnitteluotetta, 

unohtamatta ideoiden konkreettista toteutettavuutta ja toimivuutta.  
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ARVOSTELUPERUSTEET  
Arvostelussa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:  

- suunnitelman maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisuus  

- alueen käyttötarkoituksien huomioiminen  

- toivottujen elementtien toteutuminen  

- kasvillisuuden ja materiaalien käyttö  

- monikäyttöisyys ja muunneltavuus eri vuorokauden- ja vuodenaikoina  

- suunnitelman liittyminen luontevasti ympäröiviin alueisiin  

- pysäköintialueiden ja kulkuväylien mitoitus ja toimivuus  

- taiteellisuuden ja ympäristötaiteen huomioiminen  

- viihtyisyys ja elämyksellisyys kaikille aisteille  

- innovatiivisuus ja raikkaat ideat  

- suunnitelman toteuttamiskelpoisuus  

- ympäristön yhteisöllisen kehittämisen mahdollisuudet (talkootyö, opiskelijatyö tms.)  

- suunnitelmien esitystapa (planssit)  

Kilpailutyön kokonaisratkaisun ansiot ja suunnitelman kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämpiä 

tekijöitä kuin yksityiskohtien virheettömyys.  

Yksittäisten osa-alueiden tai teemojen onnistuneisuutta ja innovatiivista käsittelyä voidaan huomioida 

kunniamaininnoin.  

KILPAILUTÖIDEN LAADINTAOHJEET  

Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa  
Kilpailutyönä esitetään kaksi (2) A2-kokoista planssia, joiden pitää sisältää alla luetellut elementit:  

1. Yleissuunnitelma 1:500  

Yleissuunnitelmassa tulee esittää kilpailun suunnittelualue ja sen liittyminen lähiympäristöön. 

Yleissuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös toimintojen, rakenteiden, reittien ja kasvillisuuden sijoittuminen 

sekä valaistuksen periaatteet.  

2. Alueleikkaukset  

Kilpailualueelta tulee esittää vähintään kaksi (2) alueleikkauskuvaa, jotka selventävät ja tarkentavat alueelle 

suunniteltuja ratkaisuja. Mittakaavat 1:100/1:200 tai vastaava havainnollinen mittakaava.  

3. Havainnekuvat ja muut tarkentavat piirrokset  

Suunnitelmaa tulee havainnollistaa vähintään yhdellä havainnekuvalla Lisäksi voi esittää muuta ehdotusta 

tarkentavaa aineistoa, kuten esimerkiksi tarkempia osa-asemapiirroksia tai detaljikuvia yksityiskohdista.  

4. Selostus  

Plansseissa on selitettävä lyhyesti suunnitelman pääperiaatteita ja ideoita. Plansseihin liitetyt selitykset on 

koottava myös yhdeksi erikseen toimitettavaksi A4-kokoiseksi selostukseksi.  

Kilpailutyönä esitettävät kaksi (2) A2-kokoista planssia toimitetaan sekä tulostettuina ja A4-kokoon 

taitettuina, että sähköisessä muodossa yhtenä pdf-tiedostona. Plansseista lähetetään myös A3-kokoiset 

värilliset pienennökset tulostettuina. Kilpailutyöhön liitetään myös lyhyt selostus A4-koossa tulostettuna.  
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Kilpailusalaisuus  
Kilpailu on salainen. Jokainen kilpailuehdotuksen asiakirja tulee jättää nimimerkillä. Kaikista sähköisistä 

tiedostoista tulee poistaa tekijän tunnistetiedot. Sähköisten dokumenttien nimistä tulee käydä ilmi 

suunnitelman nimimerkki.  

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa, jossa on A4-kokoon taiteltuna planssit ja A3-

kokoiset pienennökset sekä A4-kokoinen selostusteksti tulostettuna. Lisäksi kuoreen tulee jättää 

kilpailuaineistot sisältävä muistitikku.  

Kuoreen tulee liittää myös erillinen kirjekuori, jonka sisälle liitetään kilpailuehdotuksen tekijän/tekijöiden 

nimet ja yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, oppilaitos, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Kuoren 

päälle kirjoitetaan suunnitelman nimimerkki.  

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä siihen asti, kunnes palkintolautakunta on 

tehnyt päätöksensä.  

Kilpailuehdotusten sisäänjättö  
Kilpailu päättyy 25.10.2019.  

Kilpailuehdotukset on jätettävä osoitteeseen  

Oulaisten kaupunki, sivistyskeskus 

Lautatarhankatu 7B 

86300 Oulainen  

Lähetyksen päälle tulee laittaa merkintä ”Suunnittelukilpailu”.  

Kilpailutyöt on toimitettava perille 25.10.2019 klo 12 mennessä tai jätettävä todistettavasti postin tai muun 

kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi samaan aikaan mennessä samaan osoitteeseen. Postileimatut tai 

kuljetusliikkeen kuittaamat kilpailutyöt huomioidaan siis kilpailussa, mikäli leimasta tai kuittauksesta käy 

ilmi, että jättöaika on ollut ennen 25.10.2019 klo 12. 


