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1.  KILPAILUTEHTÄVÄ  
1.1  KILPAILUN LUONNE  JA  TARKOITUS 

Tielaitoksen keskushallinto,  Oulun tiepiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunsalon kunta, 
Kempeleen kunta  ja  Oulun kaupunki järjestivät  4.1-24.4.1995 Lentokentäntien  (maantie n:o 

 815  välillä Kaakkuri - Lentokenttä)  ja sen  lähiympäristön kehittämisestä yleisen pohjoismai-
sen ideakilpailun. 

Kilpailun tavoitteena oli löytää sellaisia Lentokentäntietäja  sen  ympäristöä parantavia idearat-
kaisuja, jotka vahvistavat Oulun seudun imagoa toiminnaltaan  ja ympäristöarvoiltaan  korkea-
tasoisena valtakunnan osakeskuksena.  

1.2  PALKINTOLAUTAKUNTA 

Palkintolautakuntaan kuuluivat: Tielaitoksen keskushallinnon nimeäminä: apulaisjohtaja Au-
lis Nironenja arkkitehti  Ulla Priha. 
Tielaitoksen  Oulun tiepiirin nimeäminä: tiejohtaja Esa Vuolteenaho  ja  suunnittelupäällikkö 
Esko Perälä. 
Pohjois-Pohjanmaan liiton nimeämänä: seutukaava-arkkitehti Eija  Salmi. 
Oulunsalon  kunnan nimeäminä: kunnanjohtaja Tuomo Räihä  ja kunnaninsinööri  Jouko 
Leskinen. 
Kempeleen  kunnan nimeäminä: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Sipilä  ja 
kaavoitusinsinööri  Pekka Salmela. 
Oulun kaupungin nimeäminä: kaupungininsinööri Mauri Myllylä  ja  yleiskaava-arkkitehti 
Kristiina Anttonen. 
Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä: arkkitehti TkT Anja  Allas.  
Pohjoismaisten arkkitehtiliittojen nimeämänä: arkkitehti  Hans Gillgren.  
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton nimeämänä: yli-insinööri Pekka Sippola. 
Oulun taiteilijaseuran nimeämänä: taiteilija  Matti  Mikkola. 
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi tiejohtaja Esa Vuolteenaho  ja  sihteerinä arkkitehti 
Jaakko Isoherranen.  

1.3  KILPAILUTEHTÄVÄN TAUSTA 

Oulun kaupunkiseututoimikunnan esityksestä Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto nykyisin 
Pohjois-Pohjanmaan liitto  on  Oulun seudun kehittämisohjelmassa  v. 1988  esittänyt Oulun 
lentoasemalta valtatie  4:n  kautta Oulun yliopistoalueelle ulottuvan tieyhteyden kehittämistä. 
Tähän tieyhteyteen kuuluvaa valtatietä  4  parannetaan parhaillaan moottoritieksi välillä Kaak-
kuri - Laanila sekä kehitetään tien ympäristöä  Iskon eritasoliittymään  saakka. Lentokentäntien 
kehittäminen osaksi tätä  Oulu-Highway:tä on  vasta suunnitteluasteella. 

Vuonna  1992  valmistuneessa Oulun seudun liikenne  2010-suunnitelmassa esitettiin, että  Len-
tokentäntietä  kehittämällä tulisi lentokenttäyhteys säilyttää nykypaikallaan  varsin  pitkään.  
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1.4 KILPAILUALUE  

I 	Kilpailun kohteena oli noin seitsemän kilometrin päässä Oulun ydinkeskustasta etelään sijait- 
seva Kaakkurin  ja  lentokentän välinen alue. Kilpailualueeksi oli rajattu noin  7 km  pitkä  Len-

I 
	

tokentäntie  ja sen lähiympäristö.  

1.5  KILPAILUN YLEIS TAVOITTEET 

Kilpailun tavoitteena oli löytää Lentokentäntietä  ja sen lähiympäristöä  parantavia liikenne-, 

maisema- 
 ja maankäyttöideoita,  jotka vahvistavat Oulun seudun imagoa korkeatasoisena val- 

takunnan osakeskuksena. Ehdotusten tuli ottaa huomioon alueen maisemalliset  ja  kulttuuriset  

I 

	

	
erityispiirteet  ja  luoda annetuista lähtökohdista toimiva, "paikan henkeä" viestittävä, visuaali- 
sesti korkeatasoinen kokonaisuus.  

I 	1.6 

I 	Kilpailijoilta  toivottiin ehdotuksissaan vapaamuotoista ideointia eikä niinkään yksityiskohtien 
loppuun asti hiomista.  

1 	Kilpailuehdotuksen  tuli olla kokonaissuunnitelma  koko kilpailualueesta.  Siihen tuli sisältyä 
yleissuunnitelma, havainnepiirustukset, perspektiivikuvat,  leikkaukset  ja  yksityiskohdat. Li-
säksi kilpailijoilla oli mandollisuus painottaa valitsemaansa yksittäistä osateemaa  tai 

I osa-aluetta.  

I 	Kilpailualueelle  voidaan rakentaa uudisrakennuksia kuntien näkemysten mukaisesti  n. 150 
000 k-m2. 

I 	Kilpailun tarkoituksena oli selvittää, miten Lentokentäntietä voidaan kehittää nykypaikallaan 
siten, että 

- Lentokentäntien estevaikutus Oulunsalon  taajaman kohdalla 
' 	 vähenee  ja poikittaisyhteydet  ovat sujuviaja turvallisia 

-  yhteydet Oulun keskustasta  ja  valtatie 4:ltä lentokentälle ovat sujuvia  
ja  turvallisia  

I 	 - Lentokentäntien  liikennejärjestelyt tukevat muuta maankäyttöä  
ja  tekevät mandolliseksi välittää ennustetut liikennemäärät 

- Lentokentäntien  kokonaisratkaisu yksityiskohtineen tukeutuu  

I ympäristöönsä. 

' 	Alueen omaperäinen luonto oli yksi suunnittelun keskeisistä lähtökohdista. 
Lisäksi tavoitteena oli löytää ratkaisuja, jotka eheyttävät Oulunsalon taajamarakennetta. 
Vihiluodon yrityspuistoalueelle tuli täydennys/uudisrakentamisella luoda kilpailuohj  elmassa  

I 	annettuj en  tavoitteiden mukaista ilmettä Lentokentäntielle. 
Kaakkurissa  tavoitteena oli rakennusten sijoittelulla  ja massoittelulla  sekä viher-  ja  mandolli-
sella maastorakentamisella eheyttää liikenneväylän pirstomaa kaupunkikuvaa  ja  samalla ko-
rostaa merkittävää kaupunkiin tulokohtaa.  

I  
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2.  PALKJNTOLAUTAKIJNNAN  

TYÖSKENTELY  
2.1  KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

Määräaikaan  24.4.1995  mennessä palkintolautakunnalle jätettiin viisi kilpailukysymystä, joi-
den vastaukset julkaistiin Arkkitehtiuutisissa  4/95  ja Rakennusinsinöörilehdessä  3/95.  Vas-
taukset lähetettiin myös pohjoismaisten arkkitehtiliittojen toimistoihin.  

2.2  SAAPUNEET KILPAILUEHDOTUKSET 

Määräaikaan  24.4.1995  mennessä palkintolautakunnalle saapui yhteensä  60 kilpailuehdotusta. 
 Nimimerkillä varustetut ehdotukset numeroitiin niiden avaamisjärjestyksessä seuraavasti:  

1.  Bevingad;  2. Ilmasilta; 3.  Luonnon ehdoilla;  4.  Siivet;  5.  Lennä  mun lempeni  laulu;  6.  Väri-
suora;  7.  Lentäjän poika;  8. Pumm; 9. AY 440; 10. Kolmitaso; 11.  Aamu sarastaa;  12. Take 
off; 13.  Kiitotie  3; 14. Ornitopteri; 15. Alavilla  mailla  hallan  vaara;  16. TIEdonTIE; 17. Via 
Gavia; 18. Don  Quijote;  19.  Tuulen soitto;  20.  Gröna vägen;  21. Silkkitie; 22.  Hei  me  lenne-
tään  7; 23.  Linnuntie;  24. Meritie;  25.  Paju; 26. PCF  5516;27.  Huurteiset  koivut;  28.  Kiitora-
ta;  29.  Elementit;  30.  Hei  me  lennetään;  31.  Yhdistävä tekijä;  32. MA-A; 33.  Valoa pohjoises-
ta;  34.  Myötätuuleen;  35. Tervaa  ja  tekniikkaa;  36. Stcircle; 37.  Lentoon - nousuun;  38. Bo-
realis; 39.  Tähtien  sota;  40. Air-park; 41.  Kuusi minuuttia;  42.  Lumikki  ja  seitsemän kääpiötä; 

 43.  Mellanlandningar;  44.  Imu;  45.  Oulun  aura; 46. La Strada; 47.  Kuu kiurusta kesään;  48. 
 Liito  ja  sukellus;  49.  Dialogi;  50.  Gruselett; 51. OKO-20 10; 52. Oulunsalon  kiitorata;  53.  

Pohjan pyörre;  54.  Heinäniityillä;  55.  Vihreä linja;  56. Tie vie; 57.  Syvällä;  58.  Spåra;  59. 
 Ajatus  7/8; 60. Trixi. 

Kilpailuehdotusten nimimerkkiluettelo  lähetettiin kaikkien  maiden arkkitehtiliitoille.  

Kilpailuehdotus n:o  3  sisälsi pelkän selostuksen. Ehdotus n:o  10  sisälsi  3 kpl pienoismalleja. 
 Koska kilpailuohjelmassa ei kielletty  em.  materiaalia otettiin ne mukaan arvosteluun.  

2.3 KILPAILUEHDOTUSTEN ETUKATEISNAYTTELY  

Palkintolautakunta järjesti etukäteisnäyttelyn  21.6 - 4.7.1995  ja sen  yhteyteen mielipidekyse-
lyn kilpailuehdotuksista. Kävijämääräksi voidaan arvioida  400...600  henkilöä.  

2.4 MIELIPIDEKYSELYN  TULOKSET 

Etukäteisnäyttelyn  aikana mielipidekyselylomakkeilla pyydettiin yleisöä nimeämään oma 
suosikkiehdotuksensa perusteluineen. Mielipidekyselylaatikoihin jätettiin yhteensä  151  vas-
tausta, joissa kilpailun voittajaksi esitettiin  35  eri ehdotusta. Eniten ääniä saivat ehdotukset 
n:o  16 "TIEdonTIE",  n:o  36 "Stcircle"  ja  n:o  48  "Liito  ja  sukellus". Palkintolautakunta  on 
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paneutunut mielipidekyselyn tuloksiin  ja  tarkastellut niiden mukaisesta näkökulmasta eniten 
yleisöääniä saaneita ehdotuksia. Mielipiteistä  on  tehty kooste, joka  on  tämän arvostelupöytä-
kirjan liitteenä.  (Lute 1.) 

2.5  KILPAILUEHDOTUSTEN  JAKO  LUOKKIIN 

Palkintolautakunta  on  pitänyt yhteensä viisi arvostelukokousta. Kilpailuehdotukset  on  jaettu 
arvostelutyön aikana palkintoluokan lisäksi neljään luokkaan eli yläluokkaan, ylempään kes-
kiluokkaan, alempaan keskiluokkaan  ja alaluokkaan.  

LUOKKIEN LUKUMAARAT: 

Palkintoluokka 	9 kpl  
Yläluokka 	7 kpl  
Ylempi keskiluokka  15 kpl 

 Alempi keskiluokka  16 kpl 
Alaluokka 	13 kpl 

YHT 	 60 kpl 

2.6  ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÖ 

Asiantuntijoiksi kutsuttiin maisema-arkkitehti TkL Jorma Panu, Oulun tiepiirin ylitarkastaja 
Ismo Karhu, Oulun lentoaseman päällikkö Timo Tuomi sekä Oulun taidemuseon johtaja  Ulla-
maria  Pallasmaa. 

Asintuntijalausunot  ovat arvostelupöytäkirjan liitteenä.  (Lute 2a - d.) 
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3.  YLEISARVOSTELU  
3.1 	YLEISTÄ 

Kilpailuohjelman  mukaan kilpailun tavoitteena  "on  löytää sellaisia Lentokentäntietäja  sen  lä-
hiympäristöä  parantavia liikenne-, maisema-  ja maankäyttöideoita,  jotka vahvistavat Oulun 
seudun imagoa"  (s.26).  Sen  mukaan kilpailun päätarkoituksena  on seudullisen  imagon vahvis-
taminen. Lisäksi  on kilpailuohjelmassa  korostettu, että osaratkaisujen sisältöä arvioidaan toi-
minnallisuuden, toteuttamisen, taloudellisuuden  ja  ekologian näkökulmasta. Kilpailij oiden 
tehtävänä  on  siten ollut toisaalta luoda imagoa parantava kokonaisuus  ja  toisaalta osoittaa 
käyttökelpoisia osaratkaisuja, jotka toisiaan täydentämällä aikaansaavat  sen  kaltaisen kokonai-
suuden. Tehtävä  on  ollut suhteellisen vaikea. 

Kilpailun  tulos  osoittaa, että yhdessäkään ehdotuksessa ei ole onnistuttu kehittämään sekä 
vahvaa imagoa luovaa kokonaisratkaisua  ja  täydentämään sitä hyvillä osaratkaisuilla. Ehdo-
tusten joukossa  on  eräitä, joissa  on  vahva kantava  idea, esim.  ehdotuksessa "Tähtien  sota", 

 jossa pohditaan valon osuutta tiemaisemassa  ja  "Lennä  mun lempeni  laulu", jossa teemana  on 
 eri materiaaleista muodostettu tornirivi, "Elementit", jossa  on  neljä jättiläismäisen suurta, eri 

elementtien luonnetta ilmentävää  porttia ja  "Lumikki  ja  seitsemän kääpiötä", jossa valon  ja 
 maisemallisten kontrastien työstäminen kertoo pitkälle viedystä miljööajattelusta. Yhteistä 

niille kuitenkin  on,  että niistä puuttuu toteuttamiskelpoisia ratkaisuja liikenteen sujuvuuteen 
 tai tieympäristöön  liittyviin ongelmiin  koko tiealueen  osalta  tai Oulunsalon  keskustassa, jotka 

molemmat ovat tärkeitä osakokonaisuuksia tässä kilpailussa. 

Kun tarkastellaan eri  osa-alueisiin liittyviä ratkaisuja löytyy  koko  joukko laadukkaita ehdo-
tuksia, uudenlaista ajattelua  ja  rohkeita ideoita yhdessä toteuttamiskelpoisten ehdotusten kans-
sa. Eräissä ehdotuksissa saattaa  osa-alueiden ratkaisuissa olla korkea laatutaso, mutta toimivia 
liikenneratkaisuja ei välttämättä löydy korkealaatuisesti ratkaistusta rakennetusta 
ympäristöstä. 

SEUDULLINEN  IMAGO  

Oulun seutu tunnetaan erityisesti huipputekniikan sekä sähkö-  ja bioteknisen  teollisuuden mo-
dernina keskuksena. Elinkeinoelämän henkilöliikennevirrat kulkevat merkittävässä määrin 
lentoaseman sekä teknologiakeskusten  ja  -työpaikka-alueiden välillä. Tällä välillä Lentoken-
täntien osalta  on  kilpailun avulla haettu ratkaisuja, jotka mandollistavat alueen maisemallisten 

 ja  kulttuuristen erityispiirteiden esille saamisen visuaalisesti korkeatasoisella tavalla. 

Palkintolautakunnan mielestä  jo  nyt  koko  seudun imagolle merkittäviä kohteita ovat metsä- 
jakso lentokenttäalueen  ja Oulunsalon  taajaman välissä, Oulunsalon uusi arkkitehtuuri sekä 
Oulunsalon historiallinen kirkon ympäristö. Kempeleenlanden luonnonsuojelualue  on imago- 
arvoltaan erittäin tärkeä mutta nykytilassaan ympäristöviestinnältään epämääräinen, osittain 
jopa ristiriitainen. Näiden  jo  nyt myönteistä imagoarvoa omaavien aiheiden säilyttäminen  ja 

 korostaminen toteuttavat kilpailun tavoitteita.  
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Seudun imagoa  on kilpailualueella  työstetty monin tavoin. Joissakin ratkaisuissa imagon muo-
dostajina  on  painotettu liikenneteknisiä  ja  -innovatiivisia asioita, toisissa luonto-  ja  maisema- 
aiheita, joissakin taidetta. Aluetta leimaavat erityiset luonnonolosuhteet, kuten pimeys/valo, 
tuuli  ja  talvi,  on  joissakin ehdotuksissa nostettu hallitseviksi imagotekijöiksi. Mannerjään pai

-numan  aiheuttamaa maankohoamista  on  muutamissa ehdotuksissa korostettu tavalla, joka 
osoittaa, että kilpailija  on  oivaltanut ilmiön harvinaisen imagoarvon.  

Osa  ratkaisuista ei korosta mitään erityistä alueen ominaisuutta, vaan esittää tasapuolisesti 
alueen toteuttamista kilpailuohjelman mukaisesti. Imagon kannalta tällainen ratkaisu viestittää 
sitä, että alueella  jo  olevan imagon  on  katsottu riittävästi  tuovan  esille haluttuja seudun puolia. 

Palkintolautakunnan mielestä kilpailu tuo esille useita käyttökelpoisia ratkaisuja seudun ima-
gon vahvistamiseksi kilpailualueella. Näistä yksi kiinnostavimpia  on  taiteen integroiminen 
osaksi tiesuunnittelua, toinen merkittävä uusi lähestymistapa  on  "vihreän infrastruktuurin" 
ympäristömallien esittäminen tälle maisemallisesti vaativalle suunnittelualueelle. 

Ne ehdotukset, joissa imagoa  on  rakennettu muovaamalla luonnonaiheita ympäristötaideteok-
siksi, ovat olleet erityisen kiinnostavia kilpailun tavoitteiden näkökulmasta. Kuitenkin toteu-
tus  on  useimmiten melko haparoivaa  ja  jää  yksittäisten kohteiden varaan luomatta  koko  suun-
nittelujakson imagon kannalta merkittävää kokonaisvaikutelmaa. 

Kiinnostavia, joskin liiaksi ideatasolle jääneitä ehdotuksia löytyy valo-pimeysteemasta  ja tuu-
liteemasta.  Meren imagoa rakentavaa merkitystä  sen  sijaan  on kilpailuehdotuksissa  käsitelty 
vähän. Kuitenkin esim. "Liito  ja  sukellus"-työssä merimaiseman avautuminen  on  yksi ratkai-
sun peruste. Työssä "Tuulen soitto"  on imago  rakennettu omaperäisesti musiikin varaan. 

Kaakkurin 
 liittymä  on  yksi keskeisiä seudun imagon muodostajia, koska  se on  paikallisen 

merkityksensä ohella Oulun seudun kansainvälistyvän liikenneympäristön solmukohta  ja  rau-
tateitse liikkuville tärkeä viesti alueen luonteesta. Tälle kilpailualueen osuudelle imagoltaan 
onnistuneita ratkaisuja  on  vähän. 

Seudun imagon kannalta vähiten kiinnostavia ovat työt, joissa  on pitäydytty  tavanomaisiin,  

I 	mihin paikkaan tahansa sopiviin ratkaisuihin. Samoin työt, joissa  tie- tai  rakennettu ympäristö 
 on  yksipuolisen teknisesti toteutettu. 

LIIKENNE  JA TIEMAISEMA  

Kilpailun  tulos  osoittaa, että yksikään ehdotuksista ei  koko  tien osuudella täytä kilpailuohjel
-massa  liikenteelle asetettuja tavoitteita. Kuitenkin ehdotukset sisältävät hyviä yksittäisiä  osa- 

ratkaisuja, joiden pohjalta Lentokentäntietä voidaan kehittää nykypaikallaan siten, että asete-
tut liikenteelliset tavoitteet saavutetaan. Myös tiemaiseman kehittämiselle kilpailuehdotukset 
antavat hyvät lähtökohdat  ja  sisältävät monia jatkotarkastelun arvoisia yksityiskohtia, mutta 
kilpailuehdotuksissa ei ole sellaista, joka suoraan johtaisi tavoiteltuun "visuaalisesti korkeata- I soiseen 

1 	Kilpailuehdotuksissa liikennesuunnittelun  pääpaino  on  kohdistunut Oulunsalon taajamaan  ja 
Lentokentäntielle  välillä Karhuojantie - Hailuodontie, monissa ehdotuksissa muulle osalle  
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Lentokentäntietä  ei ole osoitettu lainkaan nykytilanteesta poikkeavia toimenpiteitä  tai  esitetyt 
toimenpiteet ovat vähäisiä. Esim. Lentokentäntielle Vihiluodon kohdalla  on vain  muutamassa 
kilpailuehdotuksessa esitetty nykytilanteesta poikkeavia liikenneturvallisuutta parantavia ke-
vyen liikenteen  ja  ajoneuvoliikenteen järjestelyjä. 

Oulunsalon  taajaman kohdalla  on Lentokentäntielle  monissa ehdotuksissa, kuten ehdotukses-
sa "Liito  ja  sukellus", esitetty liikenneympyröiden rakentamista, jotka toimivat taajaman  port-
tema ja  takaavat poikittaisen ajoneuvoliikenteen turvallisuuden  ja  sujuvuuden. Joissakin ehdo-
tuksissa, kuten ehdotuksessa "TIEdonTIE"  on Lentokentäntien liittymät keskustaajaman  koh-
dalla muutettu  T-liittymiksi  ja  poikittaiselle ajoneuvoliikenteelle esitetty rakennettavaksi eri- 
tasoinen yhteys. 

Lentokentäntie  on  useissa ehdotuksissa esitetty painettavaksi Oulunsalon keskustan kohdalla 
leikkaukseen liikennemelun vähentämiseksi  ja sujuvien  kevyen liikenteen yhteyksien raken-
tamiseksi Lentokentäntien yli. Joissakin ehdotuksissa, kuten ehdotuksessa  "Tie vie", on  kevyt 
liikenne esitetty johdettavaksi luontevasti Lentokentäntien poikki leveänä torimaisena 
alikulkukäytävänä. 

Tiemaisemallinen  suunnittelu  on  pyrkinyt jäämään ehdotuksissa niukaksi  ja  pintapuoliseksi 
aiheen laajuudesta johtuen. Tältäkin osin  on kilpailuehdotusten  pääpaino ollut taajamakohdan 
suunnittelussa. Useimmissa töissä  on  tähdätty tämän jakson muuttamiseen viihtyisäksi taaja-
matieksi. Ratkaisujen vaihtelu  on  kuitenkin suuri riippuen paljolti siitä mihin korkeustasoon 

 tie on  asetettu. Viherrakenteita  on  käytetty ainakin jossain määrin lähes kaikissa töissä - 
yleensä hallitusti, mutta ei  kovin  syvällisesti. Vihiluodontien  ja Limingantien  välistä osuutta 
käsiteltiin ehdotuksissa varovasti, alueen luonnonmaisemaa kunnioittaen. Lentokentän lähei-
syyteen  ja Limingantien ja Kaakkurin liittymäalueille  esitettiin melko rohkeitakin ratkaisuja, 
mikä sinänsä sopii näihin voimakkaasti rakennettuihin ympäristöihin. 

Lentokentäntien  ja Limingantien  risteys  on  suurimmassa osassa ehdotuksia nykytilanteen mu-
kainen  tai  risteykseen  on  esitetty rakennettavaksi liikeimeympyrä. Ehdotuksessa  "Don  Quijo-
te"  on Limingantielle  osoitettu uusi linjaus Lentokentäntien kohdalla  ja sen  tarjoamat mandol-
lisuudet eritasoliittymän rakentamiseen  em.  teiden risteyskohdassa  on  ansiokkaasti 
hyödynnetty. 

Lentokentäntien  ja sen  lähiympäristön valaistusta  on  käsitelty ansiokkaasti ehdotuksessa 
"Tähtien  sota".  Tien  ja sen  lähiympäristön valaiseminen  on  muutamassa ehdotuksessa nähty 
tärkeänä pimeänä vuodenaikana  ja  erityisen tärkeäksi  se on  nähty niiden lentomatkustajien 
kannalta, jotka talvisaikaan käyttävät tietä  vain  pimeässä. 

Tiekalusteiden  ja  varusteiden suunnittelu  on kilpailuehdotuksissa  jäänyt melko vähäiseksi  ja 
 tasoltaan vaatimattomaksi. Erilaisia tiemaisemaan vaikuttavia maamerkkej  ä  esitettiin monissa 

töissä. Eräissä ehdotuksissa oli rakenteita, jotka perustuivat alueen luonnonilmiöihin, kuten 
tuuleen, valon  ja  pimeyden vaihteluun, maankohoamiseen  tai  tasaisuuteen. Alueen luonto  ja 

 siihen tukeutuva symboliikka olisi tarjonnut enemmänkin mandollisuuksia omaleimaisen  tie- 
maiseman kehittämiselle.  
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MAISEMARAKENNE 

Kilpailualue  on  maankohoamisen  seurauksena vähitellen noussut merestä  ja  vasta 
 1 800-luvulla Oulunsalon niemi liittyi kiinteäksi osaksi sisämaata. Maankohoaminen jatkuu 

edelleen  ja  selkeimmin  se on  havaittavissa Kempeleenlanden pohjukassa.  Varsin  monissa eh-
dotuksissa maankohoaminen onkin otettu teemaksi, jonka merkitystä sekä kauko- että lähi- 
maisemassa, ympäristötaiteessa  ja lisäinformaation  arvoisena matkailuvalttina  on  korostettu. 
Siihen liittyviä ideoita tulisi jatkossa pyrkiä hyödyntämään. Maisemarakenteelliset piirteet 
ovat maankohoamisrannikkoalueelle tyypillisiä  ja  vaikeasti maastossa erottuvia. Kuitenkin ne 
ovat maiseman kehittämisen perustekijöitä, ekologisesti merkittäviä  ja  niillä  on  merkitystä 
myös tiemaisemaa luontevasti rytmittävänä visuaalisena elementtinä. Lentokenttä sijoittuu ka

-rulle selänteen lakialueelle ja Oulunsalon  taajama  sen  reuna-alueelle maiseman solmukohtaan. 
Oulunsalon kirkko  on  maiseman huippupisteessä. Salmiojan vähäinen laaksopainanne, Vihi-
luodon pohjois-eteläsuuntainen harju  ja Myllyojan merkitsemä Kempeleenlanden pohjukan 
laaksomuodostelma  sekä Kaakkurin alueella oleva selänteen reuna pienine vesiuomineen ovat 
sellaisia maiseman osatekijöitä, joita tiemaiseman suunnittelussa tulee hyödyntää.  Se  voi ta-
pahtua vahvistamalla niille ominaisia piirteitä  ja sopeuttamalla rakentamis- ja  maisemanhoito- 
toimenpiteet rakentamispaikan maisemarakenteen edellyttämällä tavalla ympäristöönsä. 

Kilpailuehdotuksista  näkyy, että eräiden, mutta  varsin  harvojen ratkaisujen pohjana  on  ollut 
alueen maisemarakenne  ja sen ilmentäminen, esim.  ehdotuksissa  "Linnuntie" ja  "Lumikki  ja 

 seitsemän kääpiötä".  Monet  ehdotuksista käyttävät vihersuunnittelun keinoja sitomatta niitä 
varsinaisesti maisemarakenteeseen.  On  myös ehdotuksia, joissa rakentaminen  ja maisemara-
kenne  "löytävät" ikäänkuin sattumalta toisensa ilman että ehdotuksen tekijät ovat sitä tietoi-
sesti osoittaneet. 

Palkintolautakunta suosittelee, että ehdotuskohtaisten maisemarakenteellisten arviointien huo-
mioon ottamisen lisäksi alan asiantuntemusta tulisi käyttää myös jatkosuunnittelussa. 

KUVANVEISTO-  JA  YMPÄRISTÖTAIDE  

Useassa kilpailuehdotuksessa  on  ympäristötaiteellinen  näkökulma myös ollut mukana  ja  muu-
tama ehdotus  on  keskittynyt lähes pelkästään ympäristötaiteelliseen puoleen asiassa kuten eh-
dotukset "Imu"  ja  "Lentäjän poika". Kuitenkin ehdotusten taiteellinen taso  on  kohtalaista eli 
huikeat, todella suurenmoisia taiteellisia oivalluksia sisältävät esitykset puuttuvat. Taideteos-
ten liittäminen ympäristöönsä näyttää olleen monille vaikeaa, mistä johtuen taideteokset näyt-
tävät maisemassa irrallisilta. Parhaiten toimivat luonnon omia elementtejä  ja  muotoja hyväksi 
käyttävät teokset, tästä esimerkkeinä ovat ehdotukset  "Take off', "La  Strada"  ja  "Valoa poh-
joisesta". Veistoksia  on  liitetty onnistuneesti tien lähiympäristöön ehdotuksissa "Hei  me  len-
netään  7"  ja  "Lumikki  ja  seitsemän kääpiötä". Oulunsalon keskustaa  on  korostettu veistoksin 
ym. taideaihein, kuten esim. ehdotuksessa  "Mellanlandningar". Taideteoksiksi  voidaan miel

-tält  myös maankohoamista esittävät ideat - näin esim. ehdotuksessa  "Tie vie".  Monessa ehdo-
tuksessa  on  tien varrelle tuotu taiteellisesti muotoiltuja tuulisuojia, tuuliviirejä  tai  vastaavia ra-
kenteita, jotka viittaavat lentämiseen, lintumaailmaan  tai  avoimen maisematilan olosuhteisiin.  
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3.2  OSA-ALUEET 

Kilpailu  on valottanut  hyvin  ja  monipuolisesti kilpailualueeseen liittyviä ongelmia, runsaasti 
hyviä ratkaisumalleja  on  noussut esiin. Kilpailulautakunta  on  käynyt runsaasti keskusteluja 
sekä tavoiteltavasta tiemaisemasta että sitä tukevista yksittäisistä ratkaisuista. Kilpailualueen 
laajuus huomioon ottaen  on  päädytty näkökulmaan, jossa kilpailualuetta kokonaisuutena  ja 
osa-alueita jatkossa käsitelläin.  Osa-aluejako  on  seuraavanlainen. 
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8.  Avoin tasainen 	 9. PorttI  Oulun karçunkI 
rantajakso vealnikymineen 

  

I 

1. LENTOKENTfÄALUE 

Oulunsalon  lentokenttä  on  Suomen toiseksi vilkkain liikennelentokenttä.  Sen  kehityksen tur-
vaaminen  on  koko  Pohjois-Suomen etu. Lentokentältä Kaakkuriin liikkuvalle matkustajalle 
tulee tiestä muodostuvan ensivaikutelman antaa tietoa poikkileikkauksenomaisesti seudun 
maantieteellisestä sij ainnista, maisemasta, kasvillisuudesta, pinnanmuodostuksesta, historiasta 

 ja  tulevaisuuden tavoitteista. 

Lentokentän alueen tulee ensisijaisesti edustaa  modernia,  ulospäin suuntautuvaa Oulun seu-
tua.  Sen  tulee olla seutukunnan porttina maailmalle. Lentokenttään liittyvät alueet tulee erot-
taa selvästi Oulunsalon keskustan alueista  ja  kehittää omana itsenäisenä lentokenftään tukeu-
tuvana jopa futuristisena rkaupunkina.  Sen  tulisi heijastaa lentokenttään liittyviä mielikuvia; 
kansainvälinen,  moderni,  korkeatasoinen  ja  tekninen. Jatkosuunnittelussa alueesta voidaan ke-
hittää korkeatasoisen arkkitehtuurin alue, jossa arkkitehtonisesti korkeatasoiset rakennukset 
käyvät vuoropuhelua heijastellen  em.  mielikuvia. 

Lentoaseman lähialueet tulee varata lentokenttää palveleville toiminnoille, muu  osa  voidaan 
varata yritystoiminnoille  ja  niihin liittyvälle rakentamiselle. Alueen tulee olla tiivis  ja rajautua 

 selvästi lähiympäristöstään. Oulunsalo-talon  suuntaan kulkeva kevyen liikenteen raitti  on 
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akseli, joka sitoo  sen  toisaalta lentokentän alueeseen  ja  toisaalta muodostaa lentokentän alu -

I eelta  yhden pääkulkusuunnan Oulunsalon keskustaan saakka. 

Kilpailussa  on  esitetty useita korkeatasoisia ratkaisuja lentokenttäalueen kehittämiseksi.  Sa- 

I 	mom  kilpailijat ovat tehneet arkkitehtonisesti korkeatasoisia esityksiä uudesta lennonjohtotor - 
nista. Esitettyä lennonjohtotornin sijoitusta Lentokentäntien jatkeelle pidetään hyvänä.  

2. METSÄJAKSO  

I Lentokentän suunnassa matkustaja siirtyy seudulle tyypilliselle metsäalueelle, matalaa mäntyä 
kasvavalle kuivalle kankaalle. Tämän vaikutelman säilyttämiseksi  on  tärkeää, että metsä säily-
tetään eikä rakentamista sallita lentokentän  ja Oulunsalon  väliselle tienvarsiosuudelle.  Lento-
kentäntietä  tulee tällä tieosuudella kehittää painottaen päätien sujuvuutta  ja  turvallisuutta. 
Lentokenttää lähestyttäessä avautuvaa näkymää tulisi kehittää siten, että  se viestittäisi ilmai

-lusta  sekä seudun teknologisesta kehityksestä.  

3. OULUNSALON  KESKUSTA  

Oulunsalon  taajama  on  itsenäisen, yli  7000  asukkaan kaupunkiseudun kunnan 'pikkukaupun-
kimainen' keskusta. Oulunsalolla  on  vahva identiteetti sekä pyrkimystä sellaisen modernin  ja 

 omaleimaisen keskustan rakentamiseen, joka antaa mielikuvan kunnasta, jossa väestö  on 
 nuorta  ja elinkeinorakenne  nykyaikainen. Valittua tietoista korkean arkkitehtuurin linjaa 'Ou-

lun koulua', missä yhdistyy perinne  ja  tulevaisuus, tulee tukea. 

Tällä tieosalla parhaiksi ratkaisuiksi nousivat ehdotukset, joissa Lentokentäntie  on  sovitettu  

I taajamaympäristöön  siten, että risteysalueet keskustan länsi-  ja itäpäässä  muodostetaan kierto- 
liittymiksi.  Tien  molemmat puolet  ja  mandollisesti keskikaista voidaan varustaa istutuksin,  

I 	jolloin tielle saadaan bulevardimainen luonne. Tiellä liikkujan tulee kokea, että  hän  tulee  män- 
tymetsästä  lyhyen avoimen maanviljelysmaisemaosuuden kautta pieneen  ja  korkeatasoiseen 
taaj amaan.  

I Lentokentäntien  eri puolilla olevien keskustan osien toiminnallinen yhdistäminen  on  välttä- 
mätöntä. Taaj aman eheyttämisen, meluntorjunnan, liikenteen suj uvuuden  ja liikenneturvalli-

I 	suuden  vuoksi hyvänä  on  pidetty ratkaisua, jossa Lentokentäntie alittaa taajaman  ja  kevyt lii- 
kenne kulkee  sen  yli maantasossa.  

1 	Kunnantalolta  ja sen  itäpuolelta sijaitsevilta liikerakennuksilta keskustarakenne tulee ulottaa  
ja nivoa  yhteen tien pohjoispuolella sijaitsevaan kauppaan  ja suunnittelukylään  pohjois-etelä-

I 	
suuntaisen  kevyelle liikenteelle tarkoitetun torijakson avulla. Sisäisten poikittaisten kulkuyh- 
teyksien  parantamiseksi  ja Lentokentäntien poikittaisliikenteen välittämiseksi  voidaan tarvit- 
taessa myös ajoneuvoliikenteelle varata katualue  sen  yhteyteen. Tämä ratkaisu takaa taajaman  

I esteettömän  kehittämisen  ja Lentokentäntielle  sujuvan yhteyden pitkälle tulevaisuuteen. 

Tämä asettaa haasteen jatkosuunnittelulle, jossa sekä kansirakennelmat että Lentokentäntien 
leikkaus  on  toteutettava korkeatasoisesti siten ettei näkymiä Oulunsalon keskustaan  ja sen  

I  
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I 
korkeatasoiseen arkkitehtuuriin kadoteta. Hyvänä  on  pidetty myös keskustan kiinteyttämistä 
sitomalla Oulunsalo-talo osaksi Oulunsalon keskustaa.  

4. HISTORIASTA KERTOVA PUISTO 

Keskustan itäpuolella, itäisen kiertoliittymän jälkeen tiellä liikkuja ohittaa museoalueen  ja  kir-
kon, ts.  hän  näkee vilanduksen maaseudun vanhasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Tätä 
aluetta tien molemmin puolin tulee käsitellä rakentamattomana, avoimena puistomaisena  ja 

 siten, että  sen  luonne ilmentää museon  ja  kirkon merkitystä, ts. hoidettua maaseutualuetta, eri-
tyisesti tätä korostaa Oulunsalon kirkon sijainti maiseman huippupisteessä. Hulluoja, joka ny-
kyisin auttaa Lentokentäntien kandessa kohdassa voidaan linjata kulkemaan tiealueen poh-
joispuolelle, jolloin  se  liittyy osaksi korkealaatuista puistomaisemaa.  

5. OMAKOTIALUE 

Puiston jälkeen  ja  ennen Hailuodontien risteysaluetta tiellä liikkuja ohittaa, metsäalueella si-
jaitsevan omakotialueen. Alueen luonne tulee säilyttää  ja sen puistomaisuutta  on  pyrittävä 
korostamaan.  

6. HAILUODONTIEN  RISTEYS 

Lentokentäntietä  voidaan kehittää nykypaikallaan lentokentälle johtavana väylänä siten, että 
väylä  on  koko osuudeltaan sujuvaja  turvallinen  ja sillä  voidaan säilyttää  koko tiejaksoa  ajatel-
len kohtuullinen nopeustaso. Tämä tarkoittaa sitä, että Oulunsalon taajamatiejakso, jossa no-
peudet jäävät kiertoliittymien vuoksi alhaisiksi, rajataan lyhyeksi  ja  muualla tiejaksoa varau-
dutaan liikennejärjestelyihin, joilla voidaan sujuvuuden  ja  turvallisuuden lisäksi huolehtia  rut-
tävästä nopeustasosta.  

Nykyisen liittymän sujuvuutta  ja  turvallisuutta voidaan aluksi parantaa rakentamalla risteyk-
seen korkealuokkaiset liikennevalot  ja  kevyelle liikenteelle tarvittavat eritasoiset yhteydet. 
Jatkosuunnittelun yhteydessä  on  vielä selvitettävä onko Lentokentäntien  ja Hailuodontien ris-
teykseen  mandollisuutta rakentaa eritasoliittymä.  

7. VEHILUODON YRITYSPUISTO 

Vihiluodon  alueelle tulee luoda jännittävä modernin yrityspuiston luonne  ja  rakentaa  sen  kai-
taiseen arkkitehtuuriin sopivassa hengessä. Monenlaiset maankäyttöön liittyvät ratkaisumallit 
ovat tällöin mandollisia. Pohjois-eteläsuuntainen rakentaminen  on  perusteltua maisemaraken

-teen  kannalta  ja  noudattaa olevan rakennuskannan sijoittumista. Näin voidaan avata ohikulki-
jalle monenlaisia  ja  vaihtelevia näkymiä. Myös rakentaminen tien suunnassa  on  mandollista 
mikäli Salmiojan kohdalle jätetään maisemallinen aukko, joka korostaa maastossa olevaa pai-
nannetta  ja  rytmittää Lentokentäntien näkymiä. Näitä vaihtoehtoja tulee selvittää jatkotyössä, 
jossa tavoitteena  on  muusta ympäristöstä rajautuvan  ja  huolellisesti muotoillun yritysalueen 
muodostaminen. Vaiheittain toteuttaminen  on  mandollista siten, että aluksi rakennetaan  Len-
tokentäntien pohjoispuoli  ja  tarpeen mukaan siirrytään eteläpuolelle. Liikenneturvallisuuden  
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parantamiseksi  on  tutkittava Vihiluodontien viemistä eritasossa Lentokentäntien poikki  ja  va-
rauduttava uuteen liittymään yritysalueella.  

8. AVOIN TASAINEN RANTAJAKSO VESINAKYMINEEN 

Kempeleenlanden kohdalla Lentokentäntietä tulee kehittää painottaen päätien sujuvuuden  ja  
turvallisuuden ohella kohtuullista nopeustasoa.  Tien  kehittämisen tulee olla siten hallittua, et- 
tei niukkailmeinen luonnonmaisema  jää  tielle alisteiseksi. Kempeleenlahtea ohitettaessa tulee 
tiellä liikkuj  alle  näyttää tasainen maisema, jossa tien toisella puolella avautuu alueelle tyypil- 
linen rannikko toisella puolen niityt  ja  pellot. Kantavina teemoina tulee olla tuuli, lintumaail - 
ma  ja  näkymät vesimaisemaan. Kasvillisuuden osittainen raivaaminen  on  välttämätöntä, lä-
hinnä alueen länsiosassa luonnonsuojelualueen ulkopuolella, jotta näkymä landelle  ja  kaukana 
häämöttävään Ouluun olisi mandollinen. Tälle osalle voidaan järjestää taukopaikka, joka  hit-
tyisi  lintujen tarkkailuun, tuuleen  ja  veteen, mieluimmin Myllyojan tuntumaan kuin lähelle 
Vihiluotoa. Taukopaikan  yhteyteen olisi syytä järjestää kevyen liikenteen alikulkumandohli-
suus. Matkailupalvelupisteiden oikea sijoituspaikka  on Vihiluoto. 

9. PORTTI OULUN KAUPUNKIIN  

I 	Mandollisuutta Lentokentäntien  ja  Limingantien  risteyksen järjestämiseksi eritasoisena joudu- 
taan tutkimaan jatkossa.  

I 	Kaakkurin  liittymä  on Lentokentäntien  alku-  ja  päätekohta.  Myös etelänsuunnasta tultaessa 
tulee tiellä hiikkujan tässä kohdassa mieltää tulevansa kaupunkiin. Lentokentäntien  ja  valtatie 

 4:n risteysalueen  tulee muodostua toisaalta selkeäksi Oulun kaupunkirakenteen rajaksi etelästä  

I tultaessa  ja  toisaalta luontevaksi yhteydeksi lentokentän suuntaan liikuttaessa. 

Tätä kohtaa tulee korostaa jonkinlaisella porttiaiheella  tai kaupunkikuvalllisella elementillä. 

I Aluetta voidaan elävöittää  ja  pehmentää rakentamisen  ja  ympäristötaiteen  avulla.  
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1 
	EHDOTUSKOHTAISET  ARVOSTELUT 

EHDOTUS N:O  1.  BEVINGAD 

Alaluokka  

I 	Ehdotetut  toimenpiteet ovat realistisia mutta niukkoja. Maankäyttöön liittyviä ratkaisuja  on  
esitetty ainoastaan Lentokentäntien tiealueen osalta. Kylänpuolentien risteysalue  on  tarpeetto- 
masti esitetty kanavoitavaksi. Lentokenttäalueen lämmittäminen lämpökaapelein  on erikois- 

I laatuinen  ja perustelematon  ehdotus. Liikenneturvallisuuteen liittyen risteysalueet ehdotetaan 
valaistaviksi mutta  se  ei yksistäin ratkaise risteysalueiden nykyisiä ongelmia. 

EHDOTUS N:O  2. ILMASILTA 

I Alempi keskiluokka  

I 	Ehdotuksessa pyritään tiemaiseman rytmilliseen vaihtelevuuteen maisemallisin keinoin. Rat- 
kaisu perustuu paikallisen maiseman hienovaraiseen hyödyntämiseen kevein maisemanparan- 
nustoimenpitein. Lentokentäntien liikenneturvallisuutta  on  parannettu Oulunsalon kohdalla  

I  kolmella kiertoliittymällä. Lisärakentamista  on  osoitettu  varsin viitteellisesti. Lentokenftätoi-
mintojen ja  yritysten alueen sijainti  on  luonteva  ja  vaiheittain rakentaminen helppoa mutta  eh-
dotetulla  tavalla lopputuloksena saattaa syntyä tasapaksua  ja rytmitöntä  rakennettua  

I ympäristöä.  

I EHDOTUS N:O  3.  LUONNON EHDOILLA 

 (vain  kirjallinen selostus) Alaluokka 

Ehdotus sisältää  varsin kannatettavia  ehdotuksia Kempeleenlanden alueelle, kuten kukkake

-don 
 istuttamista Lentokentäntien molemmin puolin  ja lintutornialueen  kunnostamista. Kilpai-

lualueelle ei muilta osin ole otettu kantaa. 

EHDOTUS N:O  4.  SIIVET  

I Ylempi keskiluokka  

I 	
Ehdotuksen kantavana ideana  on  tieltä avautuvan kaukomaiseman hyödyntäminen siten, että 
lentokentälle päin kuljettaessa korostuvat avoimet laaksomaisemat  ja Kaakkuriin  päin kuljet- 
taessa suljetut metsäreunamaisemat. Valitun perusratkaisun mukaisesti uutta rakentamista  si- 

I  joitetaan Lentokentäntien  molemmin puolin. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen vai-
heittain rakentaminen  ja  laajentaminen  on  luontevaa. Oulunsalon keskustassa kevyt liikenne 
alittaa leveänä torialueena Lentokentäntien. Ehdotettu maankäyttöratkaisu Oulunsalon keskus- 

I 

	

	
tassa  tukee luontevasti esitettyä liikenneratkaisua. Vihiluodon alueella rakentamisen painopis- 
te  on Lentokentäntien  eteläpuolella  ja  on esitetyllä  tavalla maisemallisesti luonteva ratkaisu.  

1  
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I  
Kaakkurin "ympyrärakentaminen"  ei  sen  sijaan ole maisemallisesti eikä toiminnallisesti 
perusteltavissa. 	 I 

I  
I 
I 
I 
I 
I 

Kuva  ehdotuksesta n:o  4 

EHDOTUS N:O  5.  LENNÄ  MUN LEMPENI  LAULU 

Yläluokka  

I 
I  

Ratkaisun perusideana  on vaakasuoran  "abstraktin" linjan merkitseminen maisemaan pyörei- 	I 
den, 13 m  korkeiden vaihtelevateemaisten, kilometrin välein sijaitsevien pylväiden avulla. Ne 
ovat kokonsa  ja materiaalinsa  puolesta  varsin efektiivinen  lisä tiemaisemalle. Lentokenttätoi-
mintojen  ja yritysalueen lisärakentamista  on  esitetty  varsin  niukasti, mutta  varsin  onnistunees-
ti jatkamalla Oulunsalon "suunnittelukylän" arkkitehtonista ilmettä. Lentokentäntietä  on lm- 
jattu Oulunsalon  keskustan kohdalla uudelleen, varustettu keskikaistalla  ja  nykyinen Kylän- 	I  puolen  X-liittymä korvattu  T-liitymällä  ja  näin parannettu liittymään liikenneturvallisuutta. 
Samanaikaisesti  on  kuitenkin muodostettu uusi vähemmän turvallinen  X-liittymä edellisestä 
risteyksestä lentokentälle päin. Kevytliikenteen ylitykset Oulunsalon keskustan kohdalla ovat 
mandollisia myös Lentokentäntien tasossa, joka voi esitetyllä tavalla toteutettuna olla liiken-
neturvallisuuden kannalta  varsin  arveluttavaa. Oulunsalon keskustassa rakennetun ympäristön 
mittakaava  ja tilanmuodostus  on  inhimillistä  ja  virikkeistä. Vihiluodon yrityskylään  on raken-
tamispaikkoja  osoitettu niukasti. Kaakkurin yrityspuiston kaavamainen rakentaminen ei ole 
kilpailuohjelmassa kirjattujen tavoitteiden mukaista.  

I 
I 
I  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  5  

EHDOTUS N:O  6. VARISUORA 

Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksessa käsitelläan  koko kilpailualuetta ja sen  eri osia tasapuolisesti. Ehdotetut maise-
marakentamisen toimenpiteet ovat vesiaiheita hyödyntäviä  ja vesimaisemaa korostavia. Lii-
kennemaisemassa  mielenkiintoinen  ja  pohtimisen arvoinen yksityiskohta  on  istuttaa keski- 
kaista Hailuodontien risteyksestä Karhuojan risteykseen. Toimenpide saattaisi osaltaan paran-
taa liikenneturvallisuutta  ja taajamakuvaa. Lentokenttätoimintojen ja  yritysten alueen vaiheit

-tam  rakentaminen  ja  laajentaminen  on  luontevaa  ja  toimivaa. Oulunsalon keskustan kohdalla 
 on  kolme kpl  X-liittymiä,  joille ei löydy liikenteellisiä eikä taajamakuvallisia perusteita, pi-

kemminkin ne vaarantavat liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen tunnelien valaiseminen 
lasipyramidein  on  mielenkiintoinen yksityiskohta. Oulunsalon keskustan lisärakentamisen 
mittakaava  on  oikea. Vihiluodon alueen yrityspuisto-  ja asuntorakentaminen  on  mittakaaval-
taan hyvää  ja  asiallista. Ehdotus sisältää maankohoamisen merkkipy1vän, joka liittyy luonte-
vasti Kempeleenlanden luontohistoriaan. Kaakkurin risteysaluetta  on  käsitelty tasapaksusti. 
Liikekeskuksen sijainti ei ole onnistunut.  

I 
I 
1 
I 
I 
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Kuva  ehdotuksesta n:o  6  

EHDOTUS N:O  7.  LENTÄJÄN POIKA 

Alaluokka  

Ehdotuksessa  on  keskitytty maisemaa parantavaan maavalli-ideaan  ja  tien valaistusjärjestel- 	I  män ideointiin.  Lisäksi ehdotetaan valoveistosopastetaulua, joka vaikuttaa  kovin  kaavamaisel-
ta. Ideat ovat tienäkymiä parantavia mutta alueen maisemarakenteen kannalta vieraita  ja  kei-
notekoisen tuntuisia. 

EHDOTUS N:O  8. PUMM 
	 1 

Alaluokka 	 I  
Ehdotuksessa paneudutaan tiemaiseman viherrakentamiseen  ja  liikenneturvallisuuden paranta-
miseen hienovaraisin mutta  varsin viitteellisin  keinoin. Alueen retkeilyreitistön sijoittamiseen 

 on  paneuduttu laaja-alaisesti. Kilpailuohjelman mukaista uudisrakentamista ei ole esitetty, 
mutta ehdotuksessa tarkastellaan  sen  sijaan sellaisia rakennetun ympäristön yksityiskohtia, 
jotka viittaavat Oulunsalon tiiliarkkitehtuuriin  ja  moderniin teknologiaan. Esitetyt toimenpi-  I  teet  ovat nykytilanteeseen paneutuvia kannanottoja, jotka kuitenkin ovat jääneet keskeneräi- 
siksi. Oulunsalon keskustassa  on  esitetty  vain  vähäisiä liikenneturvallisuutta parantavia toi-
menpiteitä. Lentokentän, Kaakkurin  ja Vihiluodon  alueella rakentamista  on  esitetty viitteelli-
sesti. Kempeleenlanden taukopaikaksi esitetty ratkaisumalli ei ole hyvä.  

I 
I 
I 
I  
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EHDOTUS N:O  9. AY 440 

Ehdotuksen perusajatuksena  on  osa-alueiden erityisluonteen korostaminen arkkitehtonisin 
keinoin. Tievalaistusta  on  käytetty tiemaisemaa kokoavana elementtinä. Lentokenttätoiminto-
jen  ja  yritysten alueen rakentaminen  on  suurpiirteisen linjakasta mutta alueen vaiheittain to-
teuttaminen  on  siitä syystä ongelmallista. Oulunsalon keskustassa portti-  ja vesikanava-aihe 
viestittävät laadukkaasta keskustarakentamisesta, mutta ehdotetut rakentamistoimenpiteet ovat 
ympäristöstään irrallisia  ja  tarpeettoman mahtipontisia. Kevyelle liikenteelle osoitetut kivetyt 
alueet ovat ylimitoitettuja. Vihiluodon liikennejärjestelyt näköalakukkuloineen ovat keinote-
koisia  ja  niiden liittyminen maisemallisesti, liikenteellisesti  ja  ekologisesti muuhun ympäris-
töön ei ole luontevaa.  Tien  molemmin puolin esitetty rakentaminen  on  varsin viitteellistä. 
Kaakkurissa  tien suuntaiset rakennusmassat toimivat tehokkaana visuaalisena rajana  ja  koros-
tavat Lentokentäntien liikennesuuntaa. Esitetyllä tavalla yhtenäisinä rakennusmassoina toteu-
tettuna ne edellyttävät kuitenkin sellaista kerralla rakentamista, joka käytännössä ei onnistu.  

I 
I 
I 
I 
I 

Kuva  ehdotuksesta N:o  9  

I 
EHDOTUS N:O  10.  KOLMITASO 

 Alempi keskiluokka 

Ehdotuksen kantavana, liikenneturvallisuutta parantavana ajatuksena  on  lävistävän  ja ohitta
-van  liikenteen eritasoinen järjestäminen. Liikenneympäristöistä muodostuu risteysalueilla, 

Kaakkurissa  ja Vihiluodossa  sekavia  ja  vaikeasti suunnistettavia. Alueen teknologiao saamisen 
ilmentäminen  on  viety eräiltä osiltaan äärimmäisyyksiin. Työmalleina käytetyt pienoismallit 
eivät selkeytä ehdotuksen sisältöä, pikemminkin ne käyttävät eri kieltä kuin muut kilpailuasia-
kirjat. Esitetty kerrosala lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella sekä Kaakkurissa ei vas-
taa kilpailuohjelmaa. Lennonjohtotomin arkkitehtuuri  on  ansiokasta. Oulunsalon  keskustassa 
Lentokentäntien ylittävä kansi  on  ylimitoitettu. Ideana  se on  omaperäinen  ja  perinteisen kylä- 
milj öön  rakentaminen liikenteeltään ongelmalliselle keskusta-alueelle voisi olla pohtimisen 
arvoinen tavoite. Vihiluodossa valittu liikennejärjestelmä  ja  muu maankäyttö toimivat  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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toisistaan irrallisina. Kaakkurin risteysalue  on  ylimitoitettu. Oulunsalon keskustan toritaso  ja 
Kaakkurin  risteyksen ylityssilta vaikuttavat monumentaalisilta veistoksilta, ovat näyttäviä se-
kä lennokkaita mutta tässä ympäristössä rajuja  ja  ympäristöä rikkovia.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 

Kuva  ehdotuksesta n:o  10  

EHDOTUS N:O  11.  AAMU SARASTAA 

Ylempi keskiluokka  

I 
I  

Ehdotuksessa  on  paneuduttu  koko kilpailualueen  toiminnallisen sisällön kehittämiseen  ja ide- 	I  
ointiin  tasapainoisesti eri  osa-alueita kehittäen. Sekä lentokentälle suuntautuvan että Oulunsa

-ion  taajaman liikenteen ohjaamiseen  on  paneuduttu  varsin  yksityiskohtaisesti. Lentokenttätoi-
mintojen  ja  yritysten aluetta  on  kehitetty varovaisesti  ja  vähäisin visuaalisin viittein. Oulunsa

-ion taaj aman X-liittymän  korvaaminen  T-liittymäliä  ja  matala-aj oneuvoalituksella  on  luonteva 
ratkaisu. Vihiluodon maankäyttö  on maisemarakenteellisesti oikeansuuntaista.  Sen  sijaan 	I  Kaakkurin  alueella maankäyttö  on  ilmeeltään tukkoista. 

EHDOTUS N:O  12. TAKE OFF 
	 I 

Yläluokka 
	 I  

Ideoinnin  pohjana  on maisemarakenne  ja  pyritään ottamaan paikalliset maisematekijät osaksi 
rakennetun ympäristön kehittämistä. Lähtökohtaa ei kuitenkaan kehitellä johdomnukaisesti. 
Lentokentäntien yritysraitin ideoinnissa  on  hyödynnetty Oulunsalo-taion arkkitehtuuria käyt-
tämällä sitä lentokentälie päin suuntautuvan raitin päätteenä. Yrityskylän vaiheittainja mittati-
laustyönä tapahtuva rakentaminen  on esitetyilä  tavalla mandollista. Karhuojantien risteyksen  

1 
I  
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poistaminen  ja  muuttaminen Lentokentäntietä alittavaksi tieksi tukee valittua maankayttorat-
kaisua. Maataidevalli  ja kierrukat Kaakkurin luiskissa  ovat luontevia, myös visuaalinen puisto 
Kempeleenlandella  on  ajatuksena kannatettava. Ehdotuksen ansiona  on  vahva visuaalinen  ja 

 taiteellinen kokonaisote.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Kuva  ehdotuksesta n:o  12  

EHDOTUS N:O  13. KJITOTIE 3 

Alaluokka  

Ehdotus perustuu Lentokentäntien poikki kehiteltyihin tilasarjoihin, joille  on  kullekin pyritty 
antamaan toiminnallisesti erilainen luonne. Tiellä liikkujan maisemaa rytmitetään rakennettua 

 ja rakentamatonta  tilaa vaihtelemalla. Rakentaminen  on  yleensä maisemarakenteen mukaista. 
Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentaminen sijoittuu pääsääntöisesti tien etelä-
puolelle, kuitenkin yhteydet yritysten alueelle  on  ohjattu takaperoisesti  ja varsin hankalasti. 

 Yksisuuntaiset tunnelijärjestelyt Oulunsalon keskustan kohdalla ovat toiminnallisesti  hanka- 
ha. Vihiluodon yrityspuisto on  periaatteessa maisemarakenteellisesti oikein sijoitettu. Kaak

-kurin  alueen käsittely  on  varsin tasapaksua ja  vaikeasti hahmotettavaa. 

EHDOTUS N:O  14. ORNITOPTERI 

 Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksessa  on  tavoitteena ilmentää kilpailualueen historiaan sisältyviä aikakerroksia. Nii-
den havaitseminen tiemaisemassa lienee kuitenkin mandollista  vain  teoriassa.  Osa-alueiden 
kohdalla ideat ovat  varsin  realistisia  ja toteuttamiskelpoisia.  Liikenneturvallisuutta  on  paran-
nettu lähinnä alikulkutunnelein, jotka  on  myös osoitettu ympäristössä näkyvillä katoksilla. 
Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentaminen  on  massiivista  ja kompaktia,  joka 
osaltaan vaikeuttaa alueen vaiheittain toteuttamista. Oulunsalon taajaman kohdalla kevyen lii-
kenteen torimainen alitus  on sijainniltaan  oikea, kirjaston sijoittaminen  sen  yhteyteen tukisi 

 ko.  ratkaisua. Vihiluodossa ovat yritysrakentamisen yksiköt suuria mutta maankäytöllisesti  

I 
I 
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ratkaisu  on  periaatteessa toimiva. Harj umaiseman korostaminen  on  ajatuksena kannatettava. 
Kempeleenlandella ehdotetut toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Kaakkurissa rakentaminen 

 on  satunnaista  ja muotohakuisuus  tuntuu olevan itsetarkoituksellista. 

EHDOTUS N:O  15. ALAVILLA  MAILLA  HALLAN  VAARA 

I 
I 
I 

Alaluokka  

Ehdotuksen keskeisimmät tavoitteet ovat liikenneturvallisuuden parantaminen Oulunsalon 
keskustan kohdalla, tievalaistuksen parantaminen  ja merimaiseman näkyminen  Lentokentän- 
tielle. Niihin kaikkiin  on  esitetty toimenpiteitä, jotka ovat kyseenalaisia.  Sen  sijaan Vihiluo

-don yrityskylän  kohdalla maankäyttöä  ja  rakentamista  on  tarkasteltu  varsin  ansiokkaasti. 

EHDOTUS N:O  16. TIEdonTIE 

Palkintoluokka  

Ehdotuksessa  on  rohkeaa otetta  ja  eri  osa-alueet  on  tutkittu huolellisesti. Perusote  on  asialli-
nen  ja  esitetyt ideat toteuttamiskelpoisia. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten aluetta ehdote-
taan rakennettavaksi Lentokentäntien molemmin puolin  varsin  asiallisesti  ja  alueen vaiheittain 
toteuttaminen  on  ongelmatonta. Oulunsalon taajamassa lähdetään perusratkaisusta, jossa  Len-
tokentäntie on  painettu  alas  ja  taajaman sisäinen liikenne, sekä ajoneuvo- että kevyt liikenne, 
ylittää tien kannella. Taajaman sisäisen liikenteen sujumisen kannalta ratkaisu  on  perusteltu  ja 

 vähentää Lentokentäntien estevaikutusta  ja meluhaittoj  a.  Ehdotuksessa taaj aman tieverkkoa 
 on  kehitetty siten, että Pappilantien, suunnittelukylän  ja viereisten  palvelujen yhdysliikenne 

keskustaan voidaan koota yhdelle Lentokentäntien ylittävälle väylälle  ja  siten osaltaan eheyt
-tää taajamarakennetta. Oulunsalon  keskustan ohittava taajamatie merkitään selkeästi Hailuo-

dontien risteyksessä.  Sen  sijaan lentokentän puoleisessa päässä keskikaista alkaa  ja  loppuu 
epämääräisesti.  Tien erityisluonteen ilmentäminen Karhuojantien  risteykseen asti selkeyttäisi 
taajamatien alkamista myös toisessa suunnassa. Huolimatta hahmotellun arkkitehtuurin mahti-
pontisesta muotokielestä  ja jäykästä esittämistavasta  ehdotus sisältää tutkimisen arvoisia ide-
oita Oulunsalon taajaman kehittämiseksi. Vihiluodon  osa-alueella kilpailuehdotus pohjautuu 
maisemarakenteellisesti perusteltuun ratkaisuun, jossa Kempeleenharjua  on  rakennettu  Lento-
kentäntien  molemmin puolin. Liikenneverkkoa  on  tutkittu huolellisesti  ja Vihiluodontien  vie-
minen eritasossa Lentokentäntien poikki  on  liikenneturvallisuuden kannalta oikean suuntainen 
toimenpide  ja  luo nykyistä joustavamman yhteyden Kempeleen taajamaan. Kaakkurissa ra-
kentaminen varsinkin Limingantien osalta  on  liian massiivista. Rakennuspaikkojen osoittami-
sessa  on toimintapainotteinen  ote.  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  16  

EHDOTUS N:O  17. VIA  GAVIA 

 Ylempi keskiluokka  

Ehdotus tukeutuu olevaan rakennettuun ympäristöön sitä hienovaraisesti täydentäen.  Lento
-kenttätoimintojen  ja  yritysten alueen lisärakentaminen  on  osoitettu Lentokentäntien molem-

min puolin  varsin kompakteina rakennelmina  joten alueen vaiheittain rakentaminen edellyttää 
yhtenäistä arkkitehtonista otetta. Paloaseman sijainti  on  toiminnallisesti oikea. Oulunsalon 
keskustassa paikallisen henkilöauto-  ja kevytliikenteen  ohjaaminen alikulkuna Lentokentän- 
tien ali  on  taloudellisesti  ja  toiminnallisesti järkevä ehdotus,  jos viereinen  X-liitymä  muute-
taan  T-liittymäksi.  Julkisen rakentamisen sijoittaminen Karhuojan risteykseen ei esitetyllä ta-
valla ole kannatettavaa. Uusilla rakentamisalueilla Vihiluodossa  ja Kaakkurissa  ote  on  löysä 

 ja ehdotetut rakentamisratkaisut  tuottavat visuaalisesti sekavaa ympäristöä. Vihiluodossa yri-
tyskylän rakentaminen esitetyllä tavalla tukkii tiemaiseman. Kaakkurissa ei ole hahmotettavis-
sa kantavaaja risteysaluetta kokoavaa ideaa. 
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EHDOTUS N:O  18. DON  QUIJOTE 

Palkintoluokka 
	 I  

Ratkaisu perustuu pääasiallisesti  osa-alueiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun.  Osa-alueet  on  
ratkaistu olevan rakennetun ympäristön mittakaavaa kunnioittaen. Lentokenttätoimintojen  ja  
yritysten alueen rakentaminen siten, että lentokenttää palvelevat rakennukset ovat Lentoken- 
täntien  pohjoispuolella  ja yrityskylä  toisella puolella  on  toiminnallisesti luonteva ratkaisumal- 
li. Oulunsalon taajaman kohdalla liikennealueen keskelle sijoitettu leveä viherkaista toimii 
taajamamaisemaa yhdistävänä  ja pehmentävänä  elementtinä mutta  sen liikenneturvallisuus 
esitetyllä  tavalla  on  varsin  kyseenalainen. Ehdotuksessa poikittaisliikenne  on  ratkaistu kevyel- 
le liikenteelle tarkoitettujen alitustunnelien avulla, mikä osaltaan sekavoittaa  ko.  liikenneym- 
päristöä. Taajamatoimintojen esitetyt laajennusalueet ovat  varsin  onnistuneita  ja nykyraken- 
netta  täydentäviä, tosin kirjasto voisi olla lähempänäkin keskustaa. Hailuodontien risteyksessä 
Hailuodosta  Ouluun suuntautuva liikenne  on  esitetty järjestettäväksi eritasoisena. Vihiluodos - 
sa  on  tien pohjoispuolen rakentaminen  on  liian umpinaista. 	Sen  sijaan rakentaminen harjun 
suuntaisesti  on maisemarakenteellisesti  onnistunut ratkaisu. Vihiluodon levähdyspaikka  on  
ratkaistu ympäristöstä irrallisesti  ja  keinotekoisesti. Limingantielle osoitettu uusi linjaus rauta- 
tien viereen  ja sen  tarjoamat maankäyttömandollisuudet  on  ehdotuksessa ansiokkaasti oival-  I  lettu. Kaakkurin  avoimen maisematilan visuaalisessa kehittämisessä  on  huomionarvoisia aja- 
tuksia  - pajuaidat, tuulivoimalapuistot ovat paikallisuudesta lähteviä ympäristön visuaaliseen 
kehittämiseen liitettävissä olevia ehdotuksia.  
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EHDOTUS N:O  19.  TUULEN  501110 

I 
I 	Ehdotuksessa  on  keskitytty osoittamaan Oulunsalon kohdalla kiertoliittymien mandollisuuk- 

siin ratkaista liikenneongelmia. Muita maankäyttöön suoranaisesti vaikuttavia kannanottoja 
ehdotuksessa ei juurikaan ole.  Sen  sijaan ehdotuksessa  on  eräitä hienovaraisia, olevia mandol- 

I lisuuksia hyödyntäviä  ideoita, kuten esim. roottoreiden  ja potkurien  käyttäminen antamaan 
alueelle moni-ilmeisyyttä. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen lisärakentamista ei ole 
osoitettu. Oulunsalon keskustassa  ja Vihiluodossa  on  esitetty maankäyttövarauksia mutta  ra- 

I kentamisen  volyymia ei ole osoitettu. Kaakkurissa  ja  yleisesti ottaen  koko kilpailualueella  on 
 musiikkiin perustuvia malliratkaisuja, joiden kehittely  on  jäänyt keskeneräiseksi. 

EHDOTUS N:O  20.  GRÖNA VÄGEN  

I  
Ratkaisu perustuu Lentokentäntien vihermaiseman yhtenäistävän  ja selkiyttävän  merkityksen 
oivaltamiseen. Ehdotuksessa esitetään lisäksi tien teknisiä periaatteita  ja  tien rakenteellisia yk-
sityiskohtia. Näkökulmasta johtuen rakentamiseen paneutuvat ratkaisut jäävät tiealueen viher-
suunnittelun rinnalla selvästi alisteiseen asemaan. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alue si-
joitetaan tien molemmille puolille metsävyöhykkeen peittoon. Vaiheittain rakentaminen  on 

 mandollista mutta kokonaisuus hahmottuu epämääräisenä. Oulunsalon keskustan liikennejär-
jestelyt kiertoliittymällä  ja  kevyen liikenteen torimaisella alituksella ovat liikenneturvallisuut-
ta parantavia. Kirjaston sijoittaminen keskeiselle paikalle tukee kokonaisratkaisua. Vesiaihei - 

I den  käyttö erityisesti Vihiluodon alueella  on  onnistunutta. Vihiluodon yrityskylässä jatketaan 
nykyistä linjaa uudisrakentamisen osalta. Vihiluodon harjumaisema erotetaan omaksi koko-
naisuudeksi,  jota  ansiokkaasti tukee Lentokentäntien keinotekoinen nostaminen harjumaisesti  

I  Kempeleenlanden  suunnassa. Rakentaminen valtatie  4:n  itäpuolelle liittyy luontevasti olevaan 
kaupunkirakenteeseen. Limingantien risteysalueen rakentaminen  on selkeytymätöntä  ja  otteel-
taan epävarmaa.  

I 
I 
I 
I 
I 
I  



27  

Kuva  ehdotuksesta n:o  20 

EHDOTUS N:O  21. SILKKITIE 

 Yläluokka 

Ehdotuksen tekijät mainitsevat lähtökohdiksi maiseman horisontaalisuuden hyödyntämisen. 
Sitä i1mennetän tasaisessa maastossa suoraan kulkevan tien poikkiaiheina toimivien  element-
tien kautta. Lentokentän ympäristöön osoitettu rakentaminen  on hajanaistaja selkiytymätöntä. 
Valaisinjärjestelmä  ja tuuliliput  ovat persoonallisia, vauhdikkaita sekä mieleenjääviä mutta 
kokonaisvaikutelma muodostuu jonkin verran kaaottiseksi. Oulunsalon keskustan kohdalla 
tien hienoinen uudelleen linjaaminen tarjoaa visuaalisia mandollisuuksia, joita ehdotuksessa 

 on  tuotu esille. Vihiluodossa  on  rakentamista suunnattu Lentokentäntien molemmin puolin, 
 jota esitetyllä  tavalla toteutettuna voidaan pitää  varsin  onnistuneena ratkaisuna. Kempeleen-

landen alueelle ehdotetut maisemarakentamistoimenpiteet ovat hienovaraisia. Kaakkurin ra-
kentamisessa  on  ote epävarmaa mutta periaatteessa oikean suuntaista.  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  21 

I EHDOTUS N:O  22.  HEI  ME  LENNETÄÄN  7 

Palkintoluokka 

Ehdotuksessa  on  pyrkimyksenä luoda paitsi sujuva myös elämyksellisesti vaihteleva tieyhteys  

I  lentokentälle. Ehdotuksessa tarkastellaan valon osuutta tiemaisemassa. Lisäksi ympäristöveis-
toksilla pyritään antamaan liikenteellisissä solmukohdissa tiemaisemalle lisämerkityksiä. 
Kiertoliittymissä tien rytmittäjinä toimivien veistosten muotokieli  on ryhdikästä,  selkeää  ja  

I yksinkertaista. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentaminen  on  osoitettu  Lento-
kentäntien etelapuolelle puistomaisesti  ja  valaistusta  on  alueella käytetty onnistuneesti.  Ou- 

I 
 lunsalon  keskustan kevytliikenne  on  ratkaistu Lentokentäntien ylittävien siltojen avulla. Myös 

keskustan nykyinen  X-liittymä nostetaan eri tasoon mutta risteysjärjestelyt eivät  sen  osalta 
toimi. Täydentävää rakentamista  on  osoitettu  varsin  niukasti. Vihiluodon kohdalla Lentoken- 

I  täntie  kulkee yrityspuiston keskeltä. Lopputulos  on  visuaalisesti  varsin  epämääräinen. Kaak-
kurissa yrityskylän  ja maaveistosten rytmittyminen kiertoliittymän  ympärille tarjoaa ympäris-
töllisiä virikkeitä.  

I 
I  
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EHDOTUS N:O  23.  LINNUNTIE 

Palkintoluokka 	 I  
Ehdotuksessa  on  erittäin vahvaa maankäytön kehittämiseen liittyvää, kilpailuohjelman mitoi-
tukselliset rajat ylittävää kokonaisnäkemystä. Ehdotus tukeutuu luontevasti Lentokentäntien  ja 
sen  ympäristön maisemarakenteeseen. Ratkaisun lähtökohtana  on  kehityksen suuntaaminen 
siten, että pitkälläkään tähtäyksellä rakennettaessa alue ei näytä keskeneräiseltä. Kilpailualue 
jaetaan kolmeen selkeästi erilliseen  osa-alueeseen, joiden omaleimaisuutta pyritään vahvista-
maan. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentamista  on linjattu  kauas tulevaisuu-
teen, mikä ei välttämättä ole huono asia, mutta voi palasittain toteutettuna tuottaa hyvinkin 
sattumanvaraista  haj arakentamista. Yrityskylän  yhdistäminen Oulunsalo -talon  kautta kulke-
van kevytliikenneraitin avulla Oulunsalon keskustaan  on  suuren linjan ratkaisumalli,  jota  on 

 syytä tarkastella eräänä varteenotettavana paikkaan sitoutuvana vaihtoehtona. Raitilla  on  tai-
dokasta kaupunkimaista otetta. Lentoaseman rauhoitettu esipiha  on  ideana mielenkiintoinen. 
Oulunsalon keskusta  ja  lentokentän välinen  tie on  nykyisestä  X-liittymästä lähtien varustettu 
keskikaistalla. Ratkaisumalli kytkee visuaalisesti lentokentän osaksi Oulunsalon keskustaaja-
maa. Kevytliikenne ohjataan rakenteissa Lentokentäntien alitse  ja  on  toteutettavissa mikäli ra-
kennukset toteutuvat. Keskustaan  on  ehdotettu epärealistisen laajaa jalankulkualuetta. Vihi-
luodossa  on  rakennettu uusi massiivinen asuin-  ja  työpaikka-alue harjun suuntaisesti merelle 
asti. Vanha  tie  kulkee Lentokentäntien alitse  ja  uusi  T-risteys edellyttää huoltoliikenteen ali-
tusta yrityskylän tarpeeseen. Kaakkurissa  on  rohkeaa näkemystä Oulun eteläiseksi liikenneter-
minaaliksi  ja sen  kytkemisestä osaksi Lentokentäntien toiminnallista kokonaisuutta. Esitetyssä 
kaupunkiratkaisumallissa  on  taidokkaasti käytetty  mm. vesiaihetta.  Yksityiskohdissa  on  
ennakkoluulottomuutta. 	 I 
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EHDOTUS N:O  24. MERITIE 

I Alempi keskiluokka 

Ehdotuksen varsinainen kuningasajatus sijaitsee kilpailualueen ulkopuolella: Lentokentäntien  

I 

	

	
linjaus Niemenrannan, Kempeleenlanden  ja syväsataman  kautta Oulun keskustaan. Myös var- 
sinaisella kilpailualueella  on  ote liikennepainotteinen. Poikkileikkaukseltaan Lentokentäntie  

I 
 muodostetaan  2+2 kaistaiseksi väyläksi.  Ehdotus sisältää myös pikaraitiotievarauksen  lento-

kentältä Linnanmaalle saakka, jonka hyödyntämistä ei maankäytöllisesti osoiteta. Lentokent-
tätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentaminen  on  sijoitettu sattumanvaraisesti Lentokentän- 

I 

	

	
tien molemmin puolin. Oulunsalon keskustassa kevyt liikenne auttaa Lentokentäntien  ja  kevy- 
en liikenteen alueet yhdistävät tien molemmilla puolin sijaitsevat torialueet. Toinen alikulku  

I  
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on  sijoitettu suunnittelukylän kohdalle. Lisäksi  on  osoitettu ajoneuvoliikenteen alitusmandol-
lisuus. Uudisrakentamisella pyritään vahvistamaan ehdotettua liikkumismallia mutta taaja-
maympäristö  jää  hajanaiseksi. Vihiluodossa olevia alueita täydennetään Hailuodontien riste-
yksessä  ja Kempeleenharjun  tuntumassa Lentokentäntien molemmin puolin tasapaksusti. 
Kaakkurissa ehdotetaan sekä Limingantien risteyksen että varsinkin valtatie  4:n risteysalueelle 

 varsin  massiivista työpaikkarakentamista. Huonekaluhallia tarjotaan virheellisin perustein alu-
een merkkirakennukseksi. 

I 
I 

Kuva  ehdotuksesta n:o  24 

EHDOTUS N:O  25.  PAJU 

 Alempi keskiluokka  

Ehdotuksen yleistavoitteena  on  ollut paikalliseen perinteeseen, maankohoamiseen  ja  matkus-
tamiseen liittyvien irrationaalisten tekijöiden ilmentäminen tiemaisemassa. Tavoite  on  ollut 
kunnianhimoinen  ja tekijä(t)  onkin yrityksessään paikoin melkein onnistunut. Lentokentäntien 
ympärille  on  osoitettu rakentamista lähinnä tien pohjoispuolelle nykyisen suunnittelukylän  
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toimiessa visuaalisena esikuvana. Vaiheittain rakentaminen  on  helppoa, mutta edellyttää  ra-
kennuksilta  yhtenäistä arkkitehtuuria. Oulunsalon keskustassa kevyen liikenteen alitus leveä! - 
lä toriaiheella on  ratkaistu ilmavasti mutta käyttäen  varsin  kovia pintamateriaaleja. Vihiluo-
dossa Lentokentäntien eteläpuolelle  on  rakennettu yhtenäinen rakennusjakso, joka  on  varsin 

 yksitoikkoinen ilmeeltään. Myös Kaakkurissa  on  rakentaminen tien eteläpuolella  varsin  satun-
naista  ja  ympäristöstään irrallista. 

EHDOTUS N:O  26. PCF 5516 

 Alempi keskiluokka 

Ehdotuksessa keskitytään erilaisten tapahtumanäyttämöiden ideointiin. Lentokenttätoiminto-
jen  ja  yritysten alue muodostuu kolmesta pitkästä rakennusmassasta, joiden tekninen toiminta 
perustuu suljettuun kiertoon, joka  on  ajatuksena epärealistinen. Oulunsalon keskustan liiken-
neongelmiin esitetään neljää kevytliikenteen siltaa, muuhun maankäyttöön  ja  rakentamiseen ei 
oteta kantaa. Vihiluodossa visioidaan kaarevaan graflikkaan perustuvaa rakentamista. Alueen 
maisemallisena huipentumana  on 1/2 km  pitkä laituri kahviloineen Kempeleenlanden päälle 
rakennettuna. Kaakkurissa  on  tyydytty luomaan tunnelmaa viherrakentamisella  ja kelopuisella 
pylväiköllä.  Ehdotuksen ratkaisumallit ovat siten massiivisia  ja  vaativat kerralla toteuttamista. 
Pieniin osakokonaisuuksiin pilkottuna ehdotus menettää visuaalisen voimansa. 

EHDOTUS N:O  27. HUURTEISET KOl VUT 

 Ylempi keskiluokka 

Ehdotus perustuu suurelta osin nykytilanteeseen  ja sen  hienovaraiseen täydennysrakentami
-seen. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella rakentamista suunnataan Lentokentäntien 

molemmin puolin siten, että yrityskylä  ja Oulunsalon  keskusta vähitellen yhdistyvät toisiinsa 
saumattomaksi kokonaisuudeksi. Oulunsalon taaj amassa paikallisliikenne myös ajoneuvolii-
kenteen osalta auttaa Lentokentäntien eritasossa. Liikenneteknisesti ratkaisu  on  mandollinen 
mutta risteysjärjestelyjen kehittely  on Lentokentäntien  osalta jääneet keskeneräisiksi. Vihiluo-
dossa jatketaan nykyisen rakentamisen linjaa. Kaakkurissa rakentaminen peltomaisemaan  on 
kompaktia  ja  sattumanvaraista. Esitetyt ideat ovat realistisia mutta hyvään lopputulokseen 
päätyäkseen vaatisivat runsaasti  j atkokehittelyä.  

EHDOTUS N:O  28.  KIITORATA 

Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksessa  on  paneuduttu yksityiskohtien tarkkuudella Lentokentäntien ympäristön arkki-
tehtuuriin.  Se  kostautuu maankäyttöön liittyvän kokonaisotteen puuttumisena  ja  vielä viimeis-
tenkin hahmotettavissa olevien maisemarakenteeseen liittyvien piirteiden katoamisena.  Lento-
kenttätoimintojen  ja  yritysten alue rakennetaan lentokentän viereen erilliseksi yksiköksi, joka 
ei toimintojen järjestelyjen kannalta ole tarkoituksenmukaista. Oulunsalon keskustan kohdalla 
kevyt liikenne  ja  osittain myös ajoneuvoliikenne viedään siltarakenteina Lentokentäntien yli.  
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33 	 I 
Tieleikkauksen porrastaminen  on  esitetty ansiokkaasti. Vihiluodossa työpaikkarakentaminen 
Lentokentäntien molemmin puolin esitetyssä laajuudessa ei ole tarkoituksenmukaista eikä pa-
ranna nykyisiä tienäkymiä. Matkailukeskuksen sijainti  on  virheellinen. Kaakkurin risteysalu-
eella peltomaisemaan sijoitettu kaavamainen rakentaminen ei ole suositeltavaa. Pääliikenne-
väyliin nähden poikittainen rakentaminen aiheuttaa runsaasti yli-  ja alikulkujen  tarvetta.  

Kuva  ehdotuksesta n:o  28 

 EHDOTUS N:O  29.  ELEMENTIT 

Ylempi keskiluokka 

Ehdotus perustuu irrallisiin maankäyttöön  tai ympäristötaiteeseen  liittyviin ideoihin. Näistä 
voimakkaimmin maisemassa näkyvät kulissinomaiset pOrtit, joiden visuaalisen ilmeen perus-
elementit ovat maa, ilma, vesi  ja  tuli. Portit voisivat toteutuessaan olla mieleenjääviä, mutta 

 idea on  kyseenalainen eikä  se  toimi tässä maisematilassa. Myös porttien visuaalisten lähtö-
kohtien (maa, ilma, vesi  ja  tuli) esittäminen eri materiaaleilla  jää keinotekoiseksi  yritykseksi. 
Lentokenttätoimintojenja yritysten alueen maankäyttöehdotukset ovat realistisiaja vaiheittain 
toteuttaminen  on  mandollista. Oulunsalon keskustassa kevyt liikenne viedään leveänä torimai

-sena alituksena Lentokentäntien  poikki, sitä täydennetään torialueilla tien molemmin puolin. 
Alituksen sijaintipaikka  on  luonteva. Vihiluotoon esitetään  varsin  vähän uutta rakentamista, 
mutta  sen  sijaan ympäristöä somistetaan kukkapyramidein. Paloaseman paikka Hailuodontien 
risteyksessä  on  toiminnallisesti hyvä. Kaakkurissa tyydytään vähäiseen uudisrakentamiseen  ja 
eritasoliittymien  visuaaliseen vahvistamiseen maaveistoksin.  

Kuva  ehdotuksesta n:o  29 

I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



I 
	

34 

EHDOTUS N:O  30.  HEI  ME  LENNETÄÄN 

 Alaluokka 

Ehdotuksen visuaalinen  runko  perustuu reippaasti ajettuihin,  30  sekunnin episodeihin, joissa 
avoin  ja  suljettu maisematila vuorottelevat. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella  on 
muotohakuista  haj anaista  rakentamista. Mandollisesti tulevaa ohitustietä  on  käytetty virheelli-
sesti myös alueen kokoojatienä. Oulunsalon keskustan kohdalla liikenteen sujuminen  on  var-
mistettu monimutkaisin eritasojärjestelyin  tai kanavoiduin liittymin. Paloasemalle  ja  kirjasto!- 
le on  osoitettu toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset paikat. Vihiluodon vanha  tie on  viety eri 
tasossa Lentokentäntien yli mutta siitä koituvia etuja ei ole maankäytöllisesti hyödynnetty. 
Kaakkurissa huoltoaseman sijoittaminen siltojen  alle ja muotohakuinen kiertoliittymän  lähi- 
ympäristöön rakentaminen ei tuota visuaalisesti hyvää ympäristöä. 

EHDOTUS N:O  31.  YHDISTÄVÄ TEKIJÄ 

Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksessa paneudutaan kilpailuohjelman sallimalla tavalla yhteen teemaan: ympäristötai-
teeseen. Ehdotukset ovat yleisesti ottaen realistisia, toteuttamiskelpoisia  ja  yksityiskohdiltaan 
esim. valaisimien, bussikatosten, penkkien osalta tarkasti mietittyjä. Vyöryvien jokiuomien 
rantojen kiveäminen luonnonkivillä  on  esimerkkinä ehdotukseen sisältyvästä näkemyksestä, 
että ympäristöä voidaan huolellisesti viimeistellä ilman, että luontoon  ja  maisemaan liittyviä 
arvoja menetetään. 

EHDOTUS N:O  32. MA-A 

 Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksen kantavana ajatuksena  on Oulunsalon  ja Vihiluodon saarellinen historia ja  nykyi-
sen maayhteyden syntyminen vasta maankohoamisen seurauksena. Tavoitteena  on  ollut siihen 
liittyvien piirteiden maisemallinen selkeyttäminen  ja viherympäristön  parantaminen. Lento-
kentän ympäristö  on  säilytetty korpimaisemana eikä lisärakentamista ole esitetty. Oulunsaloon 
esitettyjen kiertoliittymien välille sijoittuva  osa Lentokentäntietä  on  laskettu muuta maanpin-
taa alemmalle tasolle  ja  näin luotu edellytykset luonteville kevyen liikenteen yhteyksille kol-
men ylikulkusillan välityksellä. Tieleikkauksen elävöittämiseksi ehdotetaan luiskien kaltevuu-
den rytmittäistä vaihtelua sekä runsasta kasvillisuuden käyttöä. Vihiluodossa lisärakentaminen 

 on  pienimuotoista  ja  ekologisesti painottuvaa. Rakentaminen tukeutuu maisemarakenteen 
kannalta oikeaoppisesti Vihiluodon harjuun  ja  olemassa olevaan rakennuskantaan. Samoin 
Kaakkurissa lisärakentaminen sijoitetaan olemassa olevan rakennuskannan luontevaksi jat-
keeksi. Sekä rakennettua ympäristöä että vapaaksi jäävää maisematilaa jäsennellään runsain 
perinne-  ja  alueen biotyyppiin soveltuvin istutuksin.  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  32  

EHDOTUS N:O  33.  VALOA POHJOISESTA 

Ylempi keskiluokka 
	 1  

Ehdotus  on liikenneväylien  osalta huolellisesti tutkittu. Lentokentäntie  on jaksotettu  toimin-  I  nallisesti  500 m bussipysäkkiväleihin  ja  13 erityyppiseen  visuaaliseen maisemaan. Maisema- 
jaksoista kolme, Myllyojan laakson, Vihiluodon harjanne  ja Salmiojan  laakso kulkevat  tie- 
maiseman suhteen poikittain, muut jaksot ovat Lentokentäntien suuntaisia. Myös tyypilliset 
tien poikkileikkaukset pengerrys-, silta-  ja valaistusjärjestelyineen  on  esitetty yksityiskohtai- 
sesti. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella  on  rakentamista osoitettu tien molemmin 
puolin mutta rakennusten massoittelusta  on vain  vähäisiä viitteitä. Lentokentän  porttia muo- 
dostava  silta  on  sijoitettu  varsin epämäliräisesti  alueen keskiosaan. Oulunsalon keskustassa 
Lentokentäntien painanlinen luiskaan  ja  ehdotetun kaltainen reunaluiskien rakentaminen tuot- 
taa visuaalisesti yksitoikkoista tiemaisemaa,  jota  on  vaikea edes kasvillisuudella pehmentää. 
Hailuodontien  risteys  on  ratkaistu eritasoliittymänä. Vihiluodon vanha  tie alittaa  Lentokentän- 
tien. Yrityspuiston liikenne  on  hoidettu Lentokentäntien poikkisuuntaisen  ja  vasemmalle  I  kääntyvän liikenteen estävällä risteyksellä.  Em.  ratkaisu tuntuu esitettyyn maankäyttöön suh- 
teutettuna ylimitoitetulta. Limingantien risteys  on  ratkaistu eritasoliittymällä. Plansseissa ku- 
vattujen,  visuaalisesti korkeatasoisten näkymien  ja  toisaalta esitetyn maankäyttösuunnitelman  I  välinen yhteys  on  kyseenalainen. Lentokentäntien kaarevat valoportit antavat vanhahtavan 
messuporttisisäänkäynti -vaikutelman. Kaakkurin alueen maataide istuu maisemaan kohtalai- 
sesti. Esitetyistä yksityiskohdista kiveen ikuistettu kunnan vaakuna  on  hyvä  idea  mutta vaatii 
edelleen kehittelyä.  
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EHDOTUS N:O  34.  MYÖTÄTUULEEN  

I Alempi keskiluokka  

I 	Ehdotuksessa  on formalistinen  ote  ja  esitetyt ideat ovat toisistaan irrallisia. Lentokenttätoi- 
mintojen  ja  yritysten alue  on  rakennettu tasaisesti molemmin puolin Lentokentäntietä. Kiito- 
tien  ja rullausradan  välille  on  esitetty kiehtova  ja  omaperäinen ornamenttikuvioinen eriväris - 

I ten varpukasvien istutusalue.  Tämä mielenkiintoinen yksityiskohta tulisi pyrkiä toteuttamaan 
esim. Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä. Oulunsalon keskustaajaman kohdalle  on  lisätty 
yksi kevyen liikenteen alitustunneli. Hailuodontien risteys  on  ratkaistu kiertoliittymänä, palo- 

I  asema  on  sijoitettu oikeaoppisesti.  sen luoteissektoriin. Vihiluodossa  rakentaminen sijoittuu lä-
hinnä Lentokenthntien eteläpuolelle  ja maisemarakenteen  kannalta oikeasuuntaisesti.  Kempe-
leenlanden  avatut näkymäsektorit ryhmittävät tiemaisemaa  ja  näyttävät merimaiseman tiellä  

I liikkujalle.  Sen  sijaan Kaakkurissa rakentamisratkaisut ovat ympäristöstään irrallisia. Tuuli-
voimalapuiston sijoittaminen sisämaahan  on  toiminnallisesti arveluttava. Yökuva viittaa sii-
hen, että ehdotuksessa  on  paneuduttu myös pimeän ajan tarjoamiin mandollisuuksiin tiesuun- 

I nittelun  yhteydessä.  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  34  

EHDOTUS N:O  35.  TERVAA JA  TEKNIIKKAA 

Ylempi keskiluokka  

Ehdotukseen sisältyy realistisia, olemassa olevista lähtökohdista kehiteltyjä liikenneturvalli-
suutta lisääviä ratkaisuja: Limingantien risteys  on  ratkaistu liikenneympyrä-eritasoratkaisuna, 
Hailuodontien risteys eritasoliittymänä  ja Lentokentäntie Oulunsalon  keskustan kohdalla kah-
della laajalla kiertoliittymällä. Lentokenttätoimintojenja yritysten alue  on  sijoitettu irrallisena 
metsän reunaan puoliväliin lentokenttää  ja Oulunsalon  keskustaa liittämättä sitä varsinaisesti 
kumpaankaan alueeseen. Oulunsalo -talon  ympäristön taydentäminen julkisen rakennuksen 
massalla parantaa risteysalueen visuaalista ilmettä. Oulunsalon keskustassa kaksi kevyen lii-
kenteen alitusta ovat periaatteessa oikein sijoitettuja. Täydennysrakentamisella  on  eheytetty 
taajamakuvaa. Hailuodontien risteyksessä Salmiojasta kehitetty vesiaihe yhdessä uudisraken-
tamisen kanssa muodostaa miellyttävän ympäristökokonaisuuden. Vihiluodossa rakentaminen 

 on  sattumanvaraista  ja  muodot itsetarkoituksellisia. Kaakkurissa rakentamista  on  suunnattu  
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lähinnä Limingantien risteysalueelle  sen  kaikkiin sektoreihin, joka maisemallisesti  on  parempi 
vaihtoehto kuin  koko Kaakkurin  alueen tiemaiseman tukkoon rakentaminen. Pienet maise-
masta lähtevät ympäristötaideteokset ovat mittakaavaltaan sopivan vaatimattomia. 

EHDOTUS N:O  36. STCIRCLE 

 Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksessa  on  keskitytty Lentokentäntien liikenneturvallisuuden lisäämiseen  ja tiemaise
-man jaksottamiseen  periaatteessa nykyisen maankäytön pohjalta. Lentokenttätoimintojen  ja 

 yritysten alueen rakentaminen  on  ratkaistu  700 m  pitkällä yhtenäisellä rakennusmassalla. Käy-
tännössä  ko.  ratkaisumalli ei toimi, koska eri toiminnoilla  on  erilaisia ympäristö-  ja rakenta-
misvaateita. Karhuojan ja Oulunsalon  keskustan liittymät ehdotetaan kiertoliittymiksi. Lisäksi 
keskustan kohdalla Lentokentäntie ehdotetaan rakennettavaksi kevytrakenteisena siltana  ny-
kytasossaan  n. 100 m  pituisena.  Sen  auttavat kaksi yksisuuntaista ajorataa sekä leveä nurmik-
kokaista. Rakennusmassa  sen  reuna-alueella muodostaa taajamassa visuaalisen  portin.  Toi-
siinsa liitettyinä nämä kaksi ratkaisumallia tuottavat massiivisia ympäristörakenteita  ja hajaut

-tavat keskustatoimintoja. Hailuodontien liittyminen Lentokentäntiehen  on  ratkaistu eritasoris-
teyksenä. Vihiluodossa yrityskylää ehdotetaan rakennettavaksi tien pohjoispuolelle mutta 
maisemallisesti siihen liitetään elementtejä, jotka ulottuvat myös tien eteläpuolelle. Myllyojaa 
ehdotetaan padottavaksi  ja vesipintaa  nostettavaksi siten, että  se  näkyisi paremmin tiemaise

-massa.  Vedenpinnan  noston  mielekkyyttä tulisi jatkossa pohtia. Limingantien risteys  on  rat-
kaistu kierto-eritasoliittymällä  ja Kaakkurissa  muodostetaan porttirakennus Lentokentäntien  ja 

 valtatie  4:n linjausten  mukaisesti. Tiekalusteissa kuten esim. pysäkkikatoksessa  ja mainostor-
nissa  on  plastisen modernia  otetta.  

Kuva  ehdotuksesta n:o  36  

EHDOTUS N:O  37.  LENTOON - NOUSUUN  

I 
I 	Ehdotuksen esitystapa  on  graafisen viitteellinen. Siitä  ja  selostuksen puuttumisesta johtuen  

sen  sisältöä  ja  päämäärää  on  vaikea tavoittaa. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella ra- 
kentamista  on  esitetty Lentokentäntien molemmin puolin. Arkkitehtuuri  on  esitetty viitteelli - 

I 

	

	
sesti  mutta ilmeisesti vaiheittain toteuttaminen  on  mandollista. Oulunsalon keskustalle  on 

 muodostettu lisärakentamisella Karhuojan risteykseen Oulunsalo-talon  ympärille  

I  



39 	 1  keskustatoimintojen  alue, ratkaisun oikeellisuus  on  kyseenalainen. Oulunsalon keskustassa  on 
 jonkin verran täydennysrakentamista mutta liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja ei ole 

esitetty. Vihiluodossa  on  haj anaista  rakentamista tien molemmin puolin. Esitetyt toiminnot: 
puutarhamyymälä, museo  ja  näyttelytilat ovat alueelle sopivia. Limingantien  ja  valtatie  4:n 

 välille  on  ehdotettu liiketiloja, joiden vaiheittain rakentaminen  on  helppoa mutta lopputulok-
sena syntyvä ympäristö  on yksitotista. Kaakkurin yrityskylä  edustaa muodoltaan itsetarkoituk-
sellista arkkitehtuuria.  

I  
EHDOTUS N:O  38. BOREALIS 

 Yläluokka 

Ehdotus perustuu lähtötilanteen tarkkaan maisema-analyysiin. Maisemarakenteen laaksoalueet  
ja veden  luonnolliset kerääntymisalueet  on  huomioitu  ja  ne toimivat rakennettua ympäristöä 
täydentävinä elementteinä.  Valtaosa ehdotetuista toimenpiteistä liittyy jollakin tapaa maise- 
marakentamiseen.  Myös valaistuksella jaksotetaan Lentokentäntiellä kuljettavaa matkaa. 
Kaikki päätieliittymät  on  ratkaistu kiertoliittymin. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen 
rakentamista ehdotetaan sijoitettavaksi harvakseltaan metsän peittoon. Luonnollisen aluskas- 
villisuuden käyttäminen  on  ristiriidassa alueelle suuntautuvan, ympäristöä raskaasti kulutta- 
van toiminnan kanssa. Oulunsalon keskustassa Hulluojan vesiaihetta  on  käytetty keskeisellä 
paikalla sijaitsevana vesiaiheena. Luonnonveden käyttömandollisuutta täydennettynä verkos- 
tosta pumpattavalla vedellä voidaan alueella hyödyntää. Kevyen liikenteen ylitys rakenteelli- 
sesti lasiputkessa  on  mandollista tien molemmin puolin sijaitsevien rakennusten yhteydessä. 
Ratkaisu täydentää osaltaan risteysalueen visuaalista hidastevaikutusta. Ylitys soveltunee lä- 
hinnä jalankulkijoille. Polkupyöräliikenteen kulkumandollisuuksia ei ole esitetty. Vihiluodos - 
sa yritysrakentamista  on Lentokentäntien  molemmin puolin. Tiellä liikkujalle rakennukset ei- 
vät kuitenkaan näy eteen sijoitetun tiheän vihermassan vuoksi. Kempeleenlanden pohjukan 
merinäkymä  ehdotetaan ansiokkaasti avattavaksi tiellä liikkujalle. Kaakkurissa  ja Limingan- 
tien risteyksessä  on kilpailuohjelman  mukaista rakentamista sekä avoimessa maisematilassa 
että olevaan rakennettuun ympäristöön kytkeytyvänä.  
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 EHDOTUS N:O  39.  TÄHTIEN  SOTA  

I 
I 	Ehdotuksessa kantavana ajatuksena  on  hyödyntää valoa tiemaisemassa identiteettiä luovana 

elementtinä päivänvalossa  tai keinovalossa ajettaessa.  Aihetta tukevia yksityiskohtia  ja  näky- 
mäsarjoja esitetään  varsin  runsaasti. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen rakentaminen  

I on  ratkaistu kompaktina suljettuna massiivisena kehänä,  sen  vaiheittain toteuttaminen  on  siten 
ongelmallista. Oulunsalon keskustassa paloasema Karhuojantien risteyksessä vastapäisine  me-
luaitoineen  ennakoi Oulunsalon taajamaa lentokentältä päin tultaessa. Keskustan kohdalla  on 

I nykyistä kevyen liikenteen alikulkua laajennettu  25 m  leveäksi  ja  terveysaseman kohdalle  on 
 avattu toinen  n. 30 m  leveä alitus, jonka päätteeksi kirjasto  on  sijoitettu  varsin  luontevasti.  

I  Tälle akselille  on  muodostettu miellyttäviä pienilmastoltaan suojaisia aukioita Lentokentän- 
tien molemmin puolin. Hulluoja  on linjattu  kulkemaan Lentokentäntien pohjoispuolelle.  Pää-
risteykset  ovat liikennevaloin ohjattuja. Vihiluodossa  on yritysrakentamista Polar-Electron  ja  

I  Hailuodontien  risteyksen välissä jajonkin verran Lentokentäntien eteläpuolella Hailuodontien 
risteyksessä, jossa rakentaminen tukeutuu taustan voimakkaaseen vihermaisemaan. Lentoken-
täntielle suuntautuvien rakennusten päätyjen valaistuksella pyritään kiinnittämään ohikulkijoi- 

'  den  huomiota. Salmiojan vesiaihetta käytetään tien molemmin puolin tiemaiseman elävöittä-
miseksi. Kempeleenlandella avataan rantaniitty Kempeleenharjun kohdalla, joka vahvistaa  sen 

 maisemallista erityisluonnetta. Kaakkurissa  idea  avoimen  ja  suljetun maisematilan välisestä  

I  jännitteestä  ja maaliikennekeskuksesta  ovat hyviä lähtökohta mutta niiden kehittely  on  jäänyt 
keskeneräiseksi  ja  muusta ympäristöstään irralliseksi.  

I 	 .,.  
r-  *i  I 	 -  

EHDOTUS N:O  40. AIR-PARK 

Alaluokka 

' 	Ehdotuksessa  on futuristinen  ote. Toimenpide-ehdotukset  on  esitetty viitteellisesti  ja  niiden 
tulkitseminen  on  vaikeaa sanallisen kerronnan vähäisyyden vuoksi. Lisäksi visuaalinen  

I  



41 	 I 
informaatio  on  esitetty monina päällekkäisinä kerroksina, jotka saattavat tuottaa graafista mie-
lihyvää, mutta eivät ole liitettävissä ehdotuksen sisällön tulkitsemiseen. Lentokenttätoiminto-
jen  ja  yritysten alueen rakentaminen pääsääntöisesti tien pohjoispuolelle  on  mandollista myös 
esitetyn geometrian tapaisessa järjestyksessä. Oulunsalon keskustaajaman toimistorakennusvi-
sio tuskin tuottaa tekijän tavoittelemaa toimivaa  ja  rikasta taajamaympäristöä. Vihiluodossa 
rakentaminen Lentokentäntien molemmin puolin  on esitetyllä  tavalla mandollista mutta ei pa-
ranna nykyistä,  varsin  sekavaa ympäristöä. Kaakkurissa tasapaksua ympäristöpalstoitusta ei 
voida pitää vakavasti otettavana kannanottona, mutta  se toimineekin  ehdotuksen graafisena 
huipennuksena. 

EHDOTUS N:O  41.  KUUSI MINUUTI'IA 

Alempi keskiluokka 

Ehdotuksessa paneudutaan Lentokentäntien ympäristön parantamiseen maisemarakentamisen 
keinoin. Lentokentäntien liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan pääteiden valoristeysjär-
jestelyin. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueen lisärakentamista  on  osoitettu  varsin  vä-
hän. Alueen luonnonmukaista metsämaisemaa elävöitetään kukkivalla aluskasvillisuudella  ja 
sen himmeällä valaisemisella. Oulunsalon  keskustaan raivataan maankäytöllisesti tilaa moni-
toimintatorille, joka Lentokentäntien alittavana aukiona yhdistää kuntakeskuksen erilliset  osat. 

 Minkälaista rakennettuna ympäristöä siitä muodostuisi, ei kuitenkaan esitetä. Vihiluodossa 
yrityskylä muodostetaan ovaalinmuotoiseksi rakennusrybmäksi, jossa kandeksasta rakennuk-
sesta kaksi  on  tien eteläpuolella loput  sen  pohjoispuolella. Ratkaisulle ei löydy perusteluja 
ympäristöstä vaikka ehdotuksen tekijä(t) akselisommitelmallaan niin pyrkivät osoittamaan. 

 Sen  sijaan muotona  ko. tiemaisemassa  se on  persoonallinen  ja  mieleen jäävä. Kempeleenlah
-den pohjukan  puustoa ehdotetaan harvennettavaksi  ja  muutettavaksi kukkakedoksi luonnon- 

suojelualueen hengen mukaisesti. Inlormaatiopiste voisi alueella toimia tehokkaammin Vihi-
luodon  hotellin ja  muiden virkistyspalveluiden yhteydessä kuin esitetyssä paikassa. Kaakku

-rim on  osoitettu eritasoliittymiin ympäristötaideteos, joka voisi  sinne sopiakin. Melueste  n:o  2 
on  raju kannanotto autoistumisen seurausilmiöihin.  

Kuva  ehdotuksesta n:o  41 
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EHDOTUS N:O  42.  LUMIKKI  JA  SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ 

Palkintoluokka 

Ehdotuksessa  on  selkeä maisemarakenteellinen ote, joka ilmenee Lentokentäntien maiseman 
jaksotteluna metsäisiin "saari"-alueisiin  ja  avoimiin "laakso"-maisemiin. Kytkentä alueen  to-
pologiaan  ja maisemahistoriaan  on  luonteva. Valittua maisemateemaa täydentävät tarkastelu- 
kulmat pimeäin ja  valoisaan vuodenaikaan sekä lehtomaiseen  ja kangasmaiseen  kasvillisuu-
teen liittyvän  kontrastin  vaihtelusta  ja sen päämäirätietoisesta  hyödyntämisestä. Liikennetur-
vallisuus ratkaistaan lukuisin kiertoliittymin, joiden korkeat mastomaiset patsaat elävöittävät 

 ja  jakavat tietä luontevasti. Lentokenttäalueella  on yrityskylä  ja lentokenttätoiminnot  ratkaistu 
toisistaan erillisinä, lopputulos ei ole  kovin  onnistunut. Laivan muistuttavan katosrakennel

-man  muotokieli  on  vierasta alueelle. Liikenneratkaisu Oulunsalon keskustan kohdalla  on  roh-
kea mutta esitetyllä tavalla epärealistinen. Lentokentäntien liikenteen  ja  paikallisliikenteen se-
koittaminen aiheuttaa vaaratilanteita, joita  on  miltei mandoton tämän kaltaisen toriaiheen puit-
teissa ratkaista. Vesi -jää-veistos  on  ideana kannatettava. Vihiluodossa yrityskylä  on  sijoitettu 
lähinnä tien eteläpuolelle mutta liikenteen järjestelyt alueelle  on  jätetty esittämättä.  Kempe-
leenlahtea  ehdotetaan palautettavaksi avoimeksi maisematilaksi, mitä tulisi jatkossa pohtia 
eräänä vakavasti otettavana vaihtoehtona. Kaakkurissa  on  sijoitettu pienimuotoista työpaikka- 
rakentamista  radan ja Limingantien  väliselle alueelle. Muulta osin tieympäristö  on  jätetty 
nykytilaansa.  
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 EHDOTUS N:O  43.  MELLANLANDNINGAR 

Palkintoluokka 

Kokonaisotteeltaan  raikas  ja  ennakkoluuloton ehdotus, joka perustuu Lentokentäntien jaksot-
tamiseen maisemallisesti  ja  toiminnallisesti omaleimaisiin kokonaisuuksiin. Veistos lentoase-
man edessä, Oulunsalon keskustan torimainen pylväsveistosaukio  ja  pyöreät altaat Oulunsalon 
keskustassa sekä Myllyoj  alla rytmittävät viehkeästi läpikulkumatkaa  lentokentällä Kaakku

-ni Lentokenttätoimintojen ja  yritysten alueen yrityspuisto  on  esitetty ainoastaan  pinta-aJava-
rauksena Lentokentäntien  molemmin puolin.  Em.  alueelle saapuminen merkitään voimakkaal-
la puita kasvavalla ympyräaiheella. Tämä maisemakuvallinen ympyräaihe toistuu valtatie  4:n 
risteysalueella Kaakkurissa. Oulunsalon  keskustassa Lentokentäntien ajoneuvoliikenne  ja  pai-
kallinen kevytliikenne sekoitetaan tien molemmin puolin sijaitsevalla torialueella, joka jatkuu 
jalankulkualueena nykyiseen tienliittymään sijoitettuun liikenneympyrään asti. Ratkaisu  on 

 epärealistinen. Vihiluodossa yrityskylä  on  sijoitettu Lentokentäntien molemmin puolin  ja  ajo-
neuvoliikenne ohjattu kandelle Lentokentäntien suuntaiselle kokoojakadulle. Kempeleenlah

-tea aktivoidaan  matkailua  ja luontotutkimusta palvelevin keskuksin. Maisemallisena poittopis-
teenä  on Myllyojan  ympärille padottu lampi ylityssiltoineen  ja suistoon muodostettuine kei-
nosaarineen.  Aihe rikastuttaa maisemakuvaa mutta  on  epärealistinen. Yksityiskohdat sisältä-
vät toisaalta teknis-rationaalisia  ja  toisaalta luontoaiheisia teemoja.  

Kuva  ehdotuksesta n:o  43 

 EHDOTUS N:O  44.  IMU 

 Alempi keskiluokka 

Ehdotuksessa Lentokentäntietä jaksotetaan sinisestä väri ätystä betonista tehdyin rakentein. 
Pääasialliset muodot ovat tasossa olevia "lampi"-aiheita  tai suonia/kaarevia seinämäaiheita. 

 Osa  rakenteista saa muotonsa toiminnallisuudesta kuten valtatie  4:n risteysalueen  silmukka- 
seinä  tai jalankulkutunneleita najaavat  seinämät.  Osa  aiheista toimii maisemaportteina  mm. 
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I  Myliyoj  alla ja  lentokentän läheisyydessä. Kylmien  ja  koleiden rakenteiden maisemailinen  ja 
toiminnailinen  logiikka  on  kyseenalaista osin jopa liikenneturvaliisuutta vaarantavaa. 

EHDOTUS N:O  45.  OULUN  AURA 

I 	
Ylempi keskiluokka 

Ehdotuksen kantavana ajatuksena  on  liikenneturvallisuuden parantaminen Lentokentäntiellä. 
 Se  pyritään toteuttamaan laajoilla kiertoliittymillä nykyisten pääteiden risteyksissä  ja  ohjaa- 

I maila Vihiluodossa vanha  tie eritasossa Lentokentäntien  yli. Oulunsalossa keskustan sisäinen 
ajoneuvoliikenne viedään Lentokentäntien yli eritasossa terveyskeskuksen kohdalla. Tiemai - 

I  semaa pehmennetään esplanadimaisin istutuksin.  Lentokentän, Vihiiuodon  ja Kaakkurin  alu-
eella ei ole esitetty nykytilanteesta poikkeavia maankäyttöratkaisuja. Oulunsalon keskustassa 
nykyistä tieliittymää korostetaan voimakkaan lisärakentamisen avulla. Ratkaisumaili. sisältää  

I  mandollisuuden korostaa keskusta-aluetta  ja  ohjata liikennettä samanarvoisesti sekä Oulunsa
-ion  keskustan eri osien että Lentokentäntien suunnissa. Kempeleenlandella  on  ehdotettu an-

siokkaasti uutta kevyen liikenteen linj ausvaihtoehtoa lähelle meren rantaa. Valaistuksen  ja lii- 

I kenteen  ohjaamisen tarkoitettujen rakenteiden muotoilu  on siroaja  vaatimattoman eleganttia.  
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EHDOTUS N:O  46. LA STRADA 

 Yläluokka  

Ehdotuksessa  on  otettu rakennetun ympäristön parantaminen lisärakentamisella tiemaiseman 
eheyttämiskeinoksi. Kyseiseen  päämäärään pyrittäessä  on  eräiden osaratkaisujen kohdalla kui- 
tenkin lopputuloksena  varsin  hajanainen taajamarakenne  ja keskustatoimintojen haj aantumi-
nen.  Ehdotuksen taiteelliset osatekijät lasersäde, Oulunsalon keskustan valoveistos sekä Kaak - 
kurin pengeristutukset ja talvipuutarha  luovat eloisan  ja  moni-ilmeisen taiteellisen vaikutel- 
man. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alue sijoittuu Lentokentäntien molemmin puolin  var- 
sin  väljästi, mikä mandollistaa myös vaiheittain rakentamisen sekä lentokenttään liittyvien et- 
tä yritystoiminnan osalta. Oulunsalon keskustassa  on päätieliittymien järjestelyillä  ja tiealueen 
viherrakentamisella  pyritty liikennenopeuksien luontevaan alentamiseen siten, että terveyskes- 
kuksen kohdalle  on  katsottu mandolliseksi ehdottaa kevyen liikenteen ylitystä samassa tasossa 
Lentokentäntien  kanssa. Esitetyllä tavalla  se  ei kuitenkaan ole käytännössä mandollista ilman 
ajonopeuksien  alentamista liikennemerkein. Nykyisen kevyen liikenteen alikulun aktivointi  
on  osittain vastakkainen pyrkimys edellä esitetylle kevyen liikenteen ratkaisulle, koska  se  te- 
kee edellisen järjestelyn ainakin osittain tarpeettomaksi.  Sen  sijaan kiertoliittymän aktivointi 
ehdotuksessa esitetyllä tavalla  on taajamatoiminnallisesti  ja  -kuvallisesti mielenkiintoinen eh- 
dotus. Kirjaston sijoittaminen risteysalueelle taajamakuvallisin perustein  on  varsin  kyseen- 
alaista. Vihiluodon yrityskylän liittäminen olennaiseksi osaksi Oulunsalon taajamarakennetta  
on  periaatteessa mandollista mutta edellyttäisi esitettyä selkeämpää rakennetun ympäristön  ti- I  lallista jäsennöintiä. Salmiojan  ja Kempeleenharjun  ympäristössä  on  maisemallisia ansioita. 
Kaakkurissa Limingantie  ehdotetaan linjattavaksi uudelleen lähelle rautatietä mutta idean ke- 
hittely  on  jäänyt keskeneräiseksi. Kaakkuriin sijoitetun kaarevan rakennuksen maisemakuval - 
linen  korostaminen  on  ristiriidassa risteysalueelle tavoitellun pääliikennesuunnan kanssa.  
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EHDOTUS N:O  49.  DIALOGI  

Ylempi keskiluokka 
	 I  

Ratkaisussa  on  pyritty jäsentämää.n Lentokentäntien maisemaa molemmista suunnista tarkas- 
teltuna. Ehdotus perustuu pääsääntöisesti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydentämi - 
seen.  Siinä esitetyt ratkaisumallit ovat kuitenkin jääneet irrallisiksi puheenvuoroiksi, koska  ra- 
kentamisratkaisut  ja  maisemalliset tavoitteet eivät kohtaa toisiaan. Lentokenttätoimintojen  ja  
yritysten alue  on  rakennettu Lentokentäntien molemmin puolin siten, että lentokenttätoiminto - 
ja  palvelevat rakennukset  on  rakennettu tien pohjoispuolelle  ja  yritysten alue Lentokentäntien 
eteläpuolelle, joka mandollistaa joustavan rakentamisen. Paloaseman paikka  on  virheellinen. 
Oulunsalon  keskustassa läpiajoliikenteen  ja  taajaman sisäisen kevyen liikenteen kohtaaminen  
on  esitetty tapahtuvaksi samassa tasossa, liikenneturvallisuudesta huolehditaan liikennevaloil-  I la.  Ratkaisu lienee liikennevaloja ennakoivin järjestelyin mandollinen mutta esitetyn kaltaisel- 
la ratkaisumallilla erittäin kyseenalainen. Ehdotettu taajamarakentaminen  on  kuivan asiallista. 
Kävelyaukiot  ovat tilavarauksiltaan ylimitoitettuja. Vihiluodon rakentaminen kandeksi tiivis-  I  rajaiseksi korttelialueeksi  on ratkaisumallina  mielenkiintoinen. Myös muu täydennysrakenta- 
minen Vihiluodon  alueella  on  varsin  onnistunutta. Taukopaikan sijainti  on  hyvä. Kaakkurin 
alueen täydennysrakentaminen  on  haj anaista ja  sisältää toiminnallisesti vaikeasti ratkaistavis- 
sa olevia yksityiskohtia. Levyveistosmaisen meluseinämän taiteelliset ansiot ovat vähäisiä. 
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EHDOTUS N:O  50.  GRUSELETT 

Alaluokka  

Ratkaisun lähtökohtana  on  kaksi ympyrämäistä maisematilaa: toinen valtatie  4:n  risteysalueel
-la  Kaakkurissa  ja  toinen Lentokentän yrityskylän ympärillä. Tavoitteena  on  ollut luoda mie-

leenpainuva tiejakso näiden kanden alku-  ja  päätepisteen välille. Liikenteen sujuminen  ja  tur-
vallisuus  on  pyritty järjestämään etupäässä eritasoliittymin. Sinänsä asialliset  ja oikeansuun-
taiset  tavoitteet toteutetaan kuitenkin rakentamispaikan maisemallisista  ja  toiminnallisista läh-
tökohdista irrallisina eivätkä ne ratkaise selostuksessa esitettyjä kunnianhimoisia tavoitteita, 
pikemminkin aiheuttavat nykyistä suurempia ongelmia. 

EHDOTUS N:O  51.  OKO-2010 

 Alempi keskiluokka 

Ratkaisu sisältää lukuisia liikenteen sujumiseen  ja  turvallisuuden parantamiseen liittyviä eh-
dotuksia. Ideat ovat sisällöltään johdonmukaisia  ja  realistisia mutta niiden kehittely  on  jäänyt 
keskeneräiseksi. Lentokentäntien  ja Oulunsalon  keskustan väliselle tieosuudelle ehdotetaan 
puuistutettua viherkaistaa. Paitsi, että  se  parantaa  ko. tiemaisemaa  se  myös kytkee lentokentän 
osaksi Oulunsalon keskustaa. Viherkaista päättyy Oulunsalon keskustan kohdalla, jolloin taa-
jama periaatteessa voisi näkyä tiellä liikkujalle. Tässä vaiheessa  tie  kuitenkin painetaan tunne-
liin  ja  taajaman sisäinen jalankulkuliikenne ohjataan torimaisesti tien yli. Torialue  on  kuiten-
kin jätetty pelkäksi kansirakennelmaksi ilman visuaalisia kytkentöjä rakennettuun ympäris-
töön. Vihiluodossa  ja Kempeleenlandella  on  rakentamista esitetty  varsin viitteellisesti. Kaak-
kurin ja Limingantien risteysalueella maarakennustaiteen  käyttö  on  epävarmaa  ja  ympäristös-
tään irrallista.  
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EHDOTUS N:O  52. OULUNSALON  KIITORATA 

Alempi keskiluokka. 

Ehdotus sisältää lukuisia pienimuotoisia, liikenneturvallisuutta  ja  lähiympäristön toiminnalli-
suutta parantavia sekä visuaalisia virikkeitä sisältäviä ympäristöratkaisuja. Toimenpide-ehdo-
tukset ovat pääasiallisesti toteuttamiskelpoisia. Rakennetun ympäristön täydentämisrakenta-
misessa ote  on  epävarmaa  ja viitteellistä. Oulunsalon  taajaman kohdalla kevyen liikenteen tur-
vallisuuden parantaminen perustuu Lentokentäntien ylittäviin  tai alittaviin  silta-  tai tunnelirat-
kaisuihin. Alikulkutunnelien  kaunistamiseksi ehdotetaan rikkoontuneista posliiniesineistä  tai 

 vastaavista materiaaleista sommiteltavia taideteoksia, haaste, jonka paikalliset koulut  ja  ku-
vaamataidon harrastajat voisivat  vallan  hyvin toteuttaa. Kempeleenlanden maankohoamista 
kuvaava 'infotolpasto"  on  hyvä  idea  ja  antaa aihetta jatkokehittelylle. 

EHDOTUS N:O  53.  POHJAN PYÖRRE 

Alempi keskiluokka 

Ehdotus keskittyy Lentokentäntien liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen  maten-
aalivalinnoin ja tiekalustein.  Esitetyt yksittäiset ratkaisut ovat asetetun tavoitteen mukaisia 
mutta visuaaliselta ilmeeltään kovia  ja  teknisesti painottuneita. Meluaitaelementtien muoto-
kieli  on  asiallista  ja  luontevaa. Rakennetun ympäristön parantamiseen puututaan  vain viitteel-
lisesti aluevarauksin. Ehdotetut  toimenpiteet ovat sinänsä loogisia mutta valittu muotokieli ei 
sovi tähän tiemaisemaan. 

EHDOTUS N:O  54. HEINÄNIITYILLÄ 

 Alempi keskiluokka 

Ehdotus perustuu rakennetun ympäristön  ja  luonnonmaiseman  välisen kontrastin  vahvistami-
seen.  Sen  lisäksi tavoitteena  on risteysalueiden kanavoinnin  avulla  ja  kevyen liikenteen aliku-
luilla parantaa Lentokentäntien liikenneturvallisuutta. Alueiden "mattomainen" rakentaminen 

 on  syy siihen, että liikkumisympäristöstä puuttuu hahmottamisen kannalta tarpeellinen rytmi. 
Yksityiskohdat  on  ratkaistu kovilla rakenteilla. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten sekä Kaak

-kurin  alueen muotokieli  on geometristä  ja  itsetarkoituksellista. Oulunsalon keskustan rauhoit-
tammen  aj oneuvoliikenteeltä ja  kevyen liikenteen ohj aaminen tunnelissa Lentokentäntien ali 

 on perusratkaisuna  looginen mutta idean kehittely  on  jäänyt keskeneräiseksi. Uuden rinnak-
kaisväylän muodostaminen Lentokentäntien eteläpuolelle tukee kävelykeskustan muodostami-
seen liittyviä pyrkimyksiä. Vihiluodossa yrityskylän rakentaminen  on  sijoitettu Lentokentän- 
tien molemmin puolin. Alueen arkkitehtuurissa  on leimallista  sama itsetarkoituksellinen geo-
metria kuin lentokentän ympäristössä. Kempeleenlanden Vihiluodon puoleista  ranta-aluetta 

 on aktivoitu  oikean suuntaisesti. Myös kevyen liikenteen väylästön linjaus  ranta-alueelle akti-
voi rannan käyttöä  ja  avaa näkymiä merelle.  
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EHDOTUS N:O  55.  VIHREÄ LINJA  

H 
	

Alempi keskiluokka  

I 	Ehdotuksessa Lentokentäntielle näkyvää maisemaa  on kiinteytetty vihersuunnittelun  avulla  ja  
lähtien alueen luontaisista edellytyksistä. Ehdotettu rakentaminen tukee yleensä  varsin  luonte- 
vasti valittua ratkaisumallia. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alue sijoittuu pääasiallisesti  

I Lentokentäntien  eteläpuolelle muodostaen nykyisen lentoaseman kanssa suorakulmaisen suur- 
korttelin. Rakennusmassat ovat raskaita. Oulunsalon keskustassa Karhuojantien risteyksen 
muuttaminen Lentokentäntien alittavaksi liikenneväyläksi parantaa Lentokentäntien turvalli -I suutta  mutta aiheuttaa ongelmia Kauppiaantien liikennejärjestelyille. Niitä ei ole ehdotuksessa 
pyrittykään ratkaisemaan.  Palo-aseman sijoitus ei ole onnistunut. Vihiluodossa yrityskylä  on 

I 	ratkaistu samaan tapaan kuin lentokentän ympäristössä. Maisemarakenteellisesti rakennuspai- 
kat  ovat mandollisia mutta Lentokentäntien näkymät ei nykyisestään juurikaan kohennu.  Sen  
sijaan täydennysrakentaminen Hailuodontien kaakkois-sektorissa liittää lääketehtaan raken -

I 	nuksen  nykyistä paremmin ympäristöönsä. Kaakkurin risteykseen sijoitetut yritysalueen ra- 
kennukset  on  tuotu liikennemelualueelle.  

EHDOTUS N:O  56. TIE VIE 

Palkintoluokka  

Ehdotuksessa lähestytään Lentokentäntien ympäristöä kilpailuohjelman hengen mukaisesti 
monista toisiaan tukevista näkökulmista. Suurimmat ansiot löytyvät rakennetun ympäristön 
vahvasta ideoinnista. Tiekalusteet  ja ympäristötaideteokset  on  ratkaistu vähäeleisesti  ja  hie-
nostuneesti. Maankohoamiskivipaasi  on  kilpailun tyylikkäin  ko.  ilmiötä ilmentävä ehdotus. 
Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alue  on  ratkaistu geometrisesti  ja selvärajaisesti Lentoken-
täntien  molemmin puolin sijoittuvana kokonaisuutena. Ratkaisu edellyttää toteutukselta yhte-
näistä arkkitehtuuria  ja esitetyllä  tavalla toteutettuna matkustajaterminaalin hahmottuminen 
voi olla ongelmallista. Oulunsalon keskustassa kevyt liikenne auttaa Lentokentäntien kaareva-
na torialueena, joka muotona siihen liittyvine mielleyhtymineen Sienan maailmankuuluun 
keskustoriin  on  ansiokkaasti oivallettu. Torialueen toteuttaminen esitetyssä muodossa  on  tek-
nisesti vaikea. Siihen liittyvä katosrakennelma  on  aiheena irrallinen. Vihiluodon ympäristön 
rakentaminen  on  sijoitettu sekä Lentokentäntien pohjoispuolelle että tien poikkisuunnassa  Sal-
miojan  varteen  sen länsipuolelle. Sijoituspaikat  ovat maisemarakenteellisesti mandollisia  ja 
tasokkaasti  toteutettuna vahvistavat omalta osaltaan positiivisia näkymiä. Lentokentäntien vä-
häinen uudelleen linjaaminen Vihiluodon kohdalla  on  tarpeetonta  ja  keinotekoista.  Kempe-
leenlanden  toiminnallisia  ja  maisemallisia mandollisuuksia  on ideoitu  onnistuneesti mutta  le-
vähdyspaikat Lentokentäntien  varressa  on  toteutettu yksitoikkoisesti  ja  tarpeettomasti samaa 
aihetta toistaen. Kaakkuriin sij oitettuj  en yrityskylien liikennej ärj estelyt  aiheuttavat ongelmia. 
Risteysalueelta alkavien pylväsmäisten puurivien tiemaisemaa rytmittävää  ja  yhdistävää vai-
kutusta  on  ehdotuksessa kehitelty johdonmukaisesti  ja  ansiokkaasti. Kivipaasipelto  on  ideana 
jatkokehittelyn arvoinen. Ehdotuksessa  on  vahva visuaalinen ote.  
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Kuva  ehdotuksesta n:o  56  

EHDOTUS N:O  57.  SYVÄLLÄ 

Alaluokka  

Ehdotuksessa paneudutaan Lentokentäntien estevaikutuksen poistamiseen siten, että vilkkaat 
risteysalueet ratkaistaan eritasossa  ja  kevyt liikenne joko ylittää  tai  auttaa Lentokentäntien ti-
lanteesta riippuen. Lentokenttätoimintojenja yritysten alue  on  sijoitettu Lentokentäntien etelä-
puolelle, jolloin  se on  liitettävissä luontevasti olevaan taajamarakenteeseen  ja  vaiheittain ra-
kentaminen  on  ehdotuksessa esitetyllä tavalla ongelmatonta. Oulunsalon keskustassa  on  esi-
tetty  vain  kevyen liikenteen ratkaisumalli Lentokentäntien ylittävän  sillan  muodossa.  Kempe-
leenlandella  on  toiminnallisesti aktivoitu Myllyojan ympäristöä. Kaakkurissa suunnataan yri-
tysrakentamista risteysalueen koillis-  ja lounaissektoriin,  joka  on liikenteellisesti  arveluttava 
ratkaisu.  Osa-alueiden ratkaisut ovat toisistaan irrallisia  ja  ehdotuksesta puuttuu 
kokonaisnäkemystä.  
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EHDOTUS N:O  58.  SPÅRA  

I 
I 	Ehdotuksen kantavana ideana  on raideliikenneyhteyden  järjestäminen  ja sen  muodostuminen 

pääasialliseksi liikkumismuodoksi.  Sen  mukaisesti Kempeleenlanden kohdalla nykyinen  Len- 
tokentäntie  poistetaan kokonaan  2,5 km  matkalta. Ehdotus  on pitkälläkin  tähtäyksellä epärea- 

I 	listisena  ja  erityisesti Oulunsalon taajaman liikennejärjestelyjen kannalta epätarkoituksenmu- 
kainen. Ehdotuksessa puututaan muuhun Lentokentäntien ympäristöön  varsin viitteellisesti.  

EHDOTUS N:O  59.  AJATUS  7/8 

I Alempi keskiluokka  

I 	Ehdotus edustaa ennakkoluulotonta ideointia. Ehdotetut toimenpiteet ovat  varsin  realistisia 
mutta niiden kehittely  on keskeneräistä. Lentokenttätoimintojen  ja  yritysten alueella rakenta- 
mista ohjataan Lentokentäntien molemmin puolin omiksi yrityskyliksi, joiden vaiheittain  ra- 

I  kentaminen on  varsin  luontevaa. Oulunsalon keskustassa risteävän ajoneuvoliikenteen turval-
lisuutta parannetaan viemällä Karhuojantie Lentokentäntien ali, samoin nykyinen Kylänpuo-
lentien liittymä ylitetään  varsin  mielenkiintoisella tavalla pitkällä "maisemasillalla"  ja muo- 

I  dostetaan  uusi  T-risteys suurinpiirtein nykyisen kirkon puolella sijaitsevan alikulkutunnelin 
kohdalle  ja  toinen yrityskylän tienoille. Järjestely  on  ajoneuvoliikenteen ohjauksen kannalta 
luonteva. Vihiluodossa rakentamista  on  sijoitettu Lentokentäntien molemmin puolin samoin  

I Kaakkurissa risteysalueen  eri sektoreihin  varsin tasapaksusti.  
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EHDOTUS N:O  60. TRIXI  

Alempi keskiluokka 
	 I  

Ehdotuksessa Lentokentäntie ympäristöineen liitetään osaksi nykyisessä ympäristökeskuste- 	I  lussa esiinnostettua  problematiikkaa. Siinä yksityisautoilu asetetaan kyseenalaiseksi  ja  vara-
taan mandollisuus raitiotieyhteyden järjestämiseen tulevaisuudessa.  Sen  liittyminen uudisra-
kentamiseen muualla kuin lentokentän ympäristössä jätetään osoittamatta. Lentokenttätoimin-
tojen  ja  yritysten alue ehdotetaan toteutettavaksi puoliympyrän muotoisena halkaisijaltaan  n. 
700 m laaj  ana rakennuskompleksina,  jonka keskipisteenä  on  nykyinen matkustajaterminaali. 
Ideana  se  jatkaa nykyisten pysäköintialueiden ympyräteemaa mutta  on  visuaalisesti virikkee-
tön. Oulunsalon keskustaan ehdotetaan sijoitettavaksi mediateekkia keskustasta  n. 1 km lento-
kentälle päin  ja  yhtä uutta alikulkua. Molemmat ratkaisut ovat keskustan kehittämisen kaimal

-ta epätarkoituksenmukaisia. Vihiluotoon  esitetään lähinnä asumista  ja  jonkin verran yritysra-
kentamista ilman kantavaa kokonaisajatusta. Kaakkurin alueella aluekeskus  ja  kaupallinen toi-
minta sijoitetaan omiksi kortteleikseen mutta niiden liikenteellinen ympäristöön liittyminen 
jätetään esittämättä. Leikkausten  ja tienäkymien  edustama tiemaisema  on  viileän asiallista  ja 

 samaa älyllistä ympäristötaidetta edustavat ehdotuksen tilateokset.  
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5.  KILPAILUN  TULOS  JA  SUOSITUS 
JATKOTOIMENPITEIKS  I 

5.1  KILPAILUN RATKAISU  

Ne neljä ehdotusta, jotka parhaiten vastaavat palkintolautakunnan käsitystä  on  nostettu palkin-
tosijoille. Hyville ideoille Oulunsalossa, lentokentän alueella  ja Vihiluodon  osalta  on  tällöin 
annettu erityistä painoarvoa. Näiden neljän palkitun lisäksi  on teemapalkintoja  annettu yksit-
täisille ratkaisuille, joita palkintolautakunta haluaa nostaa esille  ja  antaa jatkossa mandollisuu-
den niiden edelleen kehittämiseen. Halutakseen korostaa erilaisten vaihtoehtojen merkitystä  ja 
tasaväkisen  kärjen vuoksi palkintolautakunta päätyi yksimielisesti jakamaan palkintosumman 
seuraavanlaisella kilpailuohjelmasta poikkeavalla tavalla. 

PALKINNOT  

1. palkinto  100 000  mk ehdotukselle n:o  48  "Liito  ja  sukellus" taitavasta kokonaisotteesta  ja 
 eri  osa-alueiden välisten luonne-erojen ilmentämisestä. Erityisesti  osa-alueiden ratkaisut  Ou-

lunsalon  keskustan  ja Vihiluodon  osalta osoittavat kykyä ilmentää alueiden erityisluonnetta  ja 
 luoda toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.  

2. palkinto  80 000  mk ehdotukselle n:o  56 "Tie vie" taitavasta visioinnista,  rohkeasta otteesta 
lentokentän alueella, Oulunsalossa  ja Vihiluodossa  sekä lentokenttätoimintojen  ja  yritysten 
alueen arkkitehtonisesta ideasta. 

Jaettu  3.  palkinto  50 000  mk ehdotukselle n:o  16  "TIEdonTIE"  rohkeasta kokonaisotteesta 
 ja osa-alueiden erityisongelmiin paneutumisesta erityisesti Oulunsalon keskustassa  ja 

Vihiluodossa.  

Jaettu  3.  palkinto  50 000  mk ehdotukselle n:o  18 "Don  Quijote"  luovista uusista liikennerat-
kaisuista Lentokentäntien  ja Limingantien risteysalueella, Oulunsalon  keskustassa  ja Hailuo-
dontien  risteyksessä sekä johdonmukaisesti läpiviedystä maiseman vihersuunnittelusta. 

TEEMAPALKINNOT  

30 000  mk ehdotukselle n:o  23  "Linnuntie" taitavasta maisemarakenteen  huomioon ottamises-
ta  ja  kaupunkiympäristön suunnittelusta Kaakkurissa, Vihiluodossa  ja Oulunsalossa.  

30 000  mk ehdotukselle n:o  42  "Lumikki  ja  seitsemän kääpiötä" syvällisestä maiseman osate-
kijöiden analysoinnista  ja  ekologisesti kantaa ottavasta ympäristösuunnittelusta.  

10 000  mk ehdotukselle n:o  22  "Hei  me  lennetään  7" ansiokkaasta kuvanveistotaiteen  liittämi-
sestä tiemaisemaanja valon käytöstä.  
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I 
10 000  mk ehdotukselle n:o  39  "Tähtien  sota"  ideasta, jonka mukaan valonkäyttö  koko  tien 
osuudella voisi olla tiemaiseman kehittämisen pääteema.  

10 000  mk ehdotukselle n:o  43  "Mellanlandningar"  omaleimaisesta maisemallisestaja toimin-
nallisesta kokonaisuudesta. 

KUNNIAMAININNAT  

Palkintolautakunta  on  palkittujen lisäksi päättänyt jakaa kunniamainintoja seuraaville 
ehdotuksille. 

Ehdotukselle n:o  5  "Lennä  mun lempeni  laulu" erilaisiin materiaaleihin perustuvasta 
tomijakso-ideasta. 

Ehdotukselle n:o  12 "Take off'  maiseman visuaalis-taiteellisesta kehittämisestä. 

Ehdotukselle n:o  34  "Myötätuuleen" ideasta koristaa istutuksin lentokentän nousu-  ja rullaus- 
ratojen välinen alue sekä visuaalisista ansioista Kempeleenlanden merinäköalan avaamiseksi.  

5.2  SUOSITUS JATKOTYÖSKENTELYKSI 

Lentokentäntie  ja sen  ympäristö  on  mitä suurimmassa määrin kaupunkiseudullinen kehittä-
mishanke, joka sisältää monipuolisia osahankkeita luonnonsuojelualueiden hoidosta huippu-
tekniikan ympäristöjen rakentamiseen. Aluetta koskevia, ideakilpailun tuloksiin perustuvia 
jatkotoimenpiteitä suositellaan otettavaksi huomioon Oulun kaupunkiseudun yhteistyöneuvot-
telukunnan ohjauksessa tehtävässä Oulun seutukunnan kehittämisohjelmatyössä. Ideakilpailun 
tulokset osoittavat mandollisuuden lukuisiin kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat kaupun-
kiseudun kehittämisen painopisteiksi valittuja kansainvälistyvää osaamista, perusrakennetta, 
asumistaja palveluja sekä kulttuuria. 

Tielaitoksen  Oulun tiepiiri laatu Lentokentäntiestä yleissuunnitelman, jossa kilpailun ideoita 
jatkotyöstetään. Alueen  kunnat  hyödyntävät kilpailun ideoita kaavoitustöissään. 

Hankekohtaisia  suunnittelijoita valittaessa pyritään ottamaan huomioon Lentokentäntien  ja 
 ympäristön kilpailussa menestyneiden kilpailuehdotusten laatijat.  
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ARVOSTELUPÖYFÄKIRJAN  ALLEKIRJOITUS 

Oulussa  25.8.1995 

PALKINTOLAUTAKUNTA 

I. 
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4!ci  
Esa Vuolteenaho 
puheenjohtaja 

Aulis Nironen 

Esko Perala 
/  

I 	1. 	 ( 

/  

Tuomo Räihä 

I  
QLV(  I Mauri Myllylä  

U  Pekka Sippola  

vEif a1mi 
 

q SL  
Pekka Salmela 

Kristiina Anttonen 

/jA7  
Hans Giligren 

Matti  Mikkola  
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I 
	V  sihteeri 

I 
I 
I 
I  
I  



57 

5.4  NTMIKUORTEN  AVAAMINEN 

Nimikuorten  avaamisen jälkeen todettiin ehdotusten tekijöiksi seuraavat:  

1. Palkinto  100 000  mk 

Ehdotus n:o  48  "Liito  ja  sukellus" 

Tekijät: 

Maankäyttö:  Antti Huttunen, arkkit. 
Jyrki Kauhanen, arkkit.yo 
Heimo Liikamaa, dipl.ins. 
Arja Sippola, arkkit. 

Liikenne: 	Jorma Leskinen, dipl.ins. 
Juhani Niva, dipl.ins. 

Ympäristö:  Gunnar Suikki,  maisema-arkkit.  

2. Palkinto  80 000  mk 

Ehdotus n:o  56 "Tie vie"  

Tekijät: 

Kari Leppänen, arkkit.yo,  RA 
 Vesa-Jukka  Vuorela, arkkit.yo,  RA  

Jaettu  3.  Palkinto  50 000  mk 

Ehdotus n:o  16 "TIEdonTIE"  

Tekijä: 

Juha Romppanen, arkkit. SAFA 

Päiavustaj  a:  

Mikko Törmänen, arkkit. SAFA 

Avustajat:  

Matti Räinä, dipl.ins. 
 Tuomo Vesajoki, dipl.ins. 
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Jukka Aitto-oja, rkm 
 Hannele Kerttula, arkkit.yo 

Liisa Kääriä-Fischer,  maisema-arkkit. 
Juha Hyvärinen,  ins. 

 Tero  Wallin  

Jaettu  3.  Palkinto  50 000  mk 

Ehdotus n:o  18 "Don  Quijote" 

 Tekijä: 

Esa Kangas, arkk.yo 

Ideatiimi:  

Johanna  Vuorinen, arkkit.yo 
Jaana Räsänen, arkkit.yo 

 Teemu Vilo, arkkit.yo 

Avustaj  a: 

Helena  Hirviniemi, arkkit.yo 

Teemapalkinto  30 000  mk 

Ehdotus n:o  23  "Linnuntie"  

Tekijä: 

Timo Takala, arkkit. SAFA, Arkkitehtiasema Oy 

Avustaj  at:  

Timo Laj unen, arkkit. SAFA, Arkkitehtiasema Oy 
Terttu Kurttila, maisema-arkkit., Arkkitehtiasema Oy 

 Matti  Jäntti, dipl.ins.,  Oulu Viatek  Oy 
Ari Morko, piirtäjä 



Teemapalkinto  30 000  mk 

Ehdotus n:o  42 "Lurnikki  ja  seitsemän kääpiötä" 

Tekijät: 

Rikke  Hansen, arkkit.  MAA, Arkos Akitekter maa IIS  
Bo Nørregaard Jensen, arkkit.  MAA, Arkos Akitekter maa IIS 
Bodil Jger, arkkit. MAA, Arkos Akitekter maa  IIS  
Jens Ravn, arkkit.  MAA, Arkos Akitekter maa  I/S  
Arne Vejbk, arkkit.  MAA, Arkos Akitekter maa IIS  
Filip Ziprandtsen,  liikenne-  ja kaavasuunnitt.,  Anders  Nyvig AlS 

 Karin Rendahi,  maisema-arkkit. 

Teemapalkinto  10 000  mk 

Ehdotus n:o  22  "Hei  me  lennetään  7" 

 Tekijät:  

Johanna  Iivonen,  ins. 
Hanna Pikkarainen, arkkit.yo 
Man Porma, mais.arkkit.yo 

 Tapio  Puurunen, dipl.ins. 
 Mani Siikonen,  taiteen  yo 

 Antero Toikka, kuvanveist. 
 Laura  Yli-Jama, majs. arkkit. 

Teemapalkinto  10 000  mk 

Ehdotus n:o  39  "Tähtien  sota" 

 Tekijät:  

Mika  Heikkilä 
Jouni Kiimamaa 

 Pia Krogius 
Sari  Leino 

Avustaj  at:  

Arto Lempiäinen 
 Kaj  Nyman 
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Teemapalkinto  10 000  mk  

I Ehdotus "Mellanlandningar"  n:o  43  

I Tekijä:  

I 
Sven Hedlund, arkkit., FFNS  Arkitekter i Göteborg  

Bo Peterson, arkkit.  SAR  
Jonas  Örnborg, biologi 
Åke Andersson,  maisema-arkkit. LAR  

I Avustaja:  

Susanne Hedlund 

Kunniamaininta  

Ehdotus n:o  5  "Lennä  mun lempeni  laulu" 

Tekijät: 

Noora Koskivaara, arkkit.yo  
Petri Montin, arkkit.yo  
Anu Pärssinen, arkkit.yo  

Avustaja:  

I  Kaj.  Nyman, prof. 

Kunniarnaininta  

I Ehdotus n:o  12 "Take off' 

I Tekijät: 

Pirjo Taskinen, FK, maantieteilijä  
Ulla  Korhonen, arkkit. SAFA  

I 
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Kunniamaininta  

Ehdotus n:o  34  "Myötätuuleen" 

Tekijät:  

Matti  Kiljunen, dipl.ins. 
 Jutta  Telivuo, arkkit.yo 
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IDEAKILPAILU LENTOKENTANTIE  JA  YMPÄRISTÖ 	 LuTE  1  
ARVO STELUPÖYTÄKIRJA 	 1(3) 

Yleisöäänestyksen  mielipiteet  

Äänestykselle  oli tyypillistä mielipiteiden runsas  haj onta.  Arvostelussa mukana olleista  60  eh-
dotuksesta  35 kpl  (58,3%)  olisi jonkun äänestäjän mielestä ansainnut voiton. Melkein kaikki 
kyselyyn vastanneet olivat nimenneet voittajaehdokkaansa  ja  lähes jokaisessa äänestyslipussa 
oli myös perustelut, mikä  on  merkkinä siitä, että ehdotusten tutkimiseen oli myös paneuduttu. 
Seuraavaan  on  poimittu näyttely-yleisön kommentteja. 

Lentokenttä 
•  "Lentokentän kupeeseen  ja  yhteyteen ehdotettu työpaikkarakentaminen väistää sopivasti 

uuden, komean lentopaviljongin." 
•  "Nykyaikainen, heippokäyttöinenja parempi kuin  Helsinki-Vantaan lentokentän alue." 
• "Lentomatkustajan kannalta kompakti, ei sekuntiakaan turhaa ajankulutusta" 

Oulunsalo  

I 	 • "Oulunsalon  'sukellus' hyvä." 
•  "Keskustan ratkaisu  on  kaunis  ja  liittää taajamat herkällä  ja  toteutettavissa olevalla  ta- 

valla  yhteen." 
• "Oulunsalon  keskusta erottuu selvästi." 
•  "Oulunsalo-talo liittyy keskustaan." 
• "Oulunsalon  keskustan eheys uskalias, tavanomaisuudesta poikkeava." 
•  "Oulunsalo otettu järkevästi esille!" 
• "Oulunsalon  keskusta rakennettu näyttäväksi, ajattomaksi  ja  asukkaille turvalliseksi  le-

veine alikulkuineen  eikä  se sodi  nykyistä arkkitehtuuria vastaan." 
•  "Hienosti ratkaistu esim. kunnantalon alueen aukio, joka alittaa tien." 

Vihiluoto 
• "Vihiluodossa  huomioitu voimassa oleva rakentaminen hyvin, ehkä hieman enemmän 

olisi pitänyt sielläkin noudattaa  jo osayleiskaavaluonnosta." 
• "Asunto/yritykset nivoutuneet  hyvin yhteen." 
•  "Ekologinen asuinalue todella helmi monen joukosta!" 
• "Yrityspuisto  voisi olla laajempikin Oulunsaloon päin." 
• "Vibiluodossa  paras rakennusmaa  jätetty käyttämättä." 
• "Yrityspuisto  on  turhan kaavamainenja  mittakaavaltaan outo." 

Kempeleenlanden  alue 
•  "Korostuneesti esillä luonnonsuojelualue  ja luonnollisuus  yleensä. Onhan kyseessä 

luonnonläheisten kimtien läpi vievä  tie." 
•  "Luonnonsuojelualue säilyy." 
• "Tuulipuisto-kolmio  ja Liminganlanden valoteos energisiä  ideoita." 
•  "Suunnitelmassa oivallettu, että meren  ranta-alue  on  riittävän suuri rakentamisesta  va-

paa  alue  ja  rakentaminen keskitetty  sinne,  missä sitä  jo  on  ennestään." 
"Hyvin käsitelty ympäristöä  ja  näkymiä sekä merelle että pelloille."  
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Kaakkuii 
"Limingantien  uusi paikka  on  hyvä" 

Liikenne 
•  "Tyylikkäät  info-tolpat." 
• "Liikenteellisyyttä  ei korostettu." 
• "Potnapekalla  on  helppo ajella." 
• "Kivasti  huomioitu kevyen liikenteen tiet." 
• "Lentokentäntien  turvallisuuteen kiinnitetty huomiota." 
• "Liikenneympyrät  plussaa" 
• "Tieratkaisut  turvallisia: eritasot keskustassa  ja Vihiluodossa." 
• "Tieleikkaus  melua  ja  saasteita vähentävä." 
•  "Tien poikkileikkaus  nykyaikainen  ja  turvallinen." 
•  "Hyvä  idea  vetää  tie  landen yli." 
•  "Tie  alhaalla: vähemmän melua." 
•  "Hailuodon liittymän siirto Oulunlahteen päin hyvä ratkaisu." 
•  "Esitetty tiekalustus yms. helppojaledullisia toteuttaa, koska mallit standardoituja." 
• "Ideoinnissa osattu keskittyä pääasiaan eri TIEALUEEN ideointiin." 
• "Lentokentäntie  erotettu riittävästi taajamasta, mutta suhteellisen edullisin 

kustannuksin." 
•  "Uusia pyöräteitä suunniteltaessa kannattaa muistaa myös asukkaiden mukavuus  ja  ra- 

kentaa ne mieluimmin esim. teollisuushallin ikkunan alta kulkemaan kuin asuintalon." 
• "Pyörätie  sijoitettu oikealle paikalle." 
•  "Ei kiitos liikenneympyröitä." 

Yleistä 
•  "Nykyistä maisemaa ei ole keinotekoisesti muutettu." 
• "Toteuttamiskelpoinen,  lähes ainoa 'ei suuruudenhullu' hanke, joilla matkitaan Keski- 

Euroopan ym. kompleksienja täällä tarpeettomia rakennelmia." 
•  "Hyvin käsitelty ympäristöä  ja  näkymiä sekä merelle että pelloille." 
•  "Tulee hyvä mieli. Visioita tarvitaan, että jaksaa. Toisaalta mieli johdetaan harhaan: elä- 

mä  on  meluista, kiireistä, ihmisiä liikaa, kaikkea liikaa. Paitsi alkukantaisuutta. Värit 
huumasivat,  saivat aikaan assosisaation  massan.  Työ, jossa ruisleivän maku." 

• "Ei yritetä liikaa." 
•  "Ehdotuksessa yhdistyy lämmin traditio  kylmän  viileään teknologiaan taiteen keinoin 

kuumasti purkautuen, vaikuttavaa!  !" 
•  "Tie jaksottuu selviin  kokonaisuuksiin." 
•  "Hyvä uimapaikka,  se  olisi hienompi  ja käytännöllisempi."  

2 

I 
I 
I 
I 
I 
fl 
I 
I 
I 
fl 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



0 	2 	4 	6 
	

10 

1.  Bevingad 
 2.  llmasilta  

3.  Luonnon ehdoilla  
4.  Siivet  

5.  Lennä  mun lempeni  I 
6.  Vänsuora  

7.  Lentäjän poika -  
8.  Pumm  

9, AY 440 
10.  Kolmitaso  

11.  Aamu sarastaa 
12.Takeoff 

 13.  Kiitotie  3 
14.  Omitopten  f- 

15.  Alavilla  mailla  hallan  
16.  TIEd0nTIE 

 17. Via  Gavia  
18. Don  Quijote  

19. Tuulen soitto  
20. Gröna vägen  

21. Silkkitie  
22. Hei  me  lennetään  7 

23. Linnuntie -  
24. Meritie  

25. Paju  
26. PCF  5516 

27. Huurteiset  koivut  
28. Kiitorata  

29. Elementit  
30. Hei  me  lennetään  F 

31. Yhdistävä tekijä  
32. MA-A 

33. Valoa pohjoisesta  
34. Myötätuuleen  

35. Tervaa  ja  tekniikkaa  F- 

36. Stcircle  
37. Lentoon - nousuun  

38. Borealis F 
39. Tähtien  sota  

40. Air-park H 
41. Kuusi minuuttia  

42. Lumikki  ja  7  kääpiötä  H 
43. Mellanlandningar  

44. mu 
45. Oulun  aura 

46. La  Strada  
47. Kuu kiurusta kesään  

48. Liito  ja  sukellus  
49. Dialogi  

50. Gruselett  
51. OKO-2010 

52. Oulunsalon  kiitorata  
53. Pohjan pyörre  

54. Heinäniityillä  
55. Vihreä linja  

56. Tie vie 
57. Syvällä  
58. Spåra  

59. Ajatus  7/8 
60. Trixi  

YLEISÖÄÄNEST.  TULOS  
1.  Bevingad  1 
2.  Ilmasilta  4 
3.  Luonnon ehdoilla  2 
4.  Siivet  6 
5.  Lennä  mun lempeni  laulu  7 
6.  Väisuora  8 
7.  Lentäjän poika  0 
8.  Pumm  6  
9.AY440  4 

10.  Kolmitaso  7 
11.  Aamu  sarastaa  8  
12.Takeoff  7 
13.  Klitotie  3 6 
14.  Omitopten  0 
15.  Alavilla  mailla  hallan vaar  1 
16.  TIEdonTIE  9  
17.ViaGavia  3 
18. Don  Quijote  5 
19.  Tuulen soitto  7 
20.  Gröna vägen  3 
21.  Sitkkitie  3 
22.  Hei  me  lennetään  7 0 
23.  Linnuntie  0 
24.  Meritie  3 
25.  Paju  0  
26.PCF5516  0 
27.  Huurteiset  koivut  2 
28.  Kiitorata  I 
29.  Elementit  2 
30.  Hei  me  lennetään  0 
31.  Yhdistävä tekijä  3 
32. MA-A 2 
33.  Valoa pohjoisesta  4 
34.  Myötätuuleen  0 
35.  Tervaa  ja  tekniikkaa  0 
36.  Stcircle  9 
37.  Lentoon  -  nousuun  0 
38. Borealis 0 
39.  Tähtien  sota  2 
40. Air-park 0 
41.  Kuusi minuuttia  
42.  Lumikki  ja  7  kääpiötä  0 
43.  Mellanlandningar  2 
44.  lmu  0 
45.  Oulun  aura 0 
46. La  Strada  3 
47.  Kuu kiurusta kesään  0 
48.  Liito  ja  sukellus  9 
49.  Dialogi  1 
50.  Gruselett  0  
51.OKO-2010 0 
52. Oulunsalon  kiitorata  0 
53. Pohjan  pyörre  0 
54. Heinäniityillä  0 
55. Vihreä linja  2  
56.Tievie  1 
57. Syvällä  0 
58. Spåra  0 
59. Ajatus  7/8 0 
60. Trixi  0  

Hylättyjä 

Yhteensä 	151 
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I  
IDEAKILPAILU LENTOKENTÄNTIE  JA  YMPÄRISTÖ 

	
LuTE  2a 

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 	 1(4) 	I  
Lausunto kärkipäähän sijoittuneista kilpailuehdotuksista maisema-  ja ympäristönäkökulmasta 

 tarkasteltuna 
Maisema-arkk. Jorma Panu  

5 	Lennä  mun lempeni  laulu 

Ehdotus tukeutuu pääosin maisemarakenteeseen, taitavimmin Vihiluodon alueella, jossa taaja-
marakenne saa muotonsa Salmiojasta. Kaakkurissa esitetty yrityspuisto  sen  sijaan  on  liian 
kaavamainenja saattaa tuhota maiseman herkät lähtökohdat. Muilta osin tavanomainen.  

9 	Ay440  

Ehdotuksen esittämät periaatteet muuten maisemarakenteen mukaisia, mutta Vihiluodon yri-
tyskeskus tukeutuu ensisijassa Lentokentäntiehen mutta ei maisemarakenteeseen. Vesipeili 
Oulunsalon keskustassa  ja  näköalatorni Kempeleenlanden laaksossa korostavat  kyllä  paikan 
luonnetta, mutta tuntuvat jopa liian suureellisilta  ja epätarkoituksenmukaisilta.  

12 	Takeoff 

Maisemarakenne  ei hyvästä sanallisesta kuvauksesta huolimatta heijastu johdonmukaisesti eh-
dotuksen ratkaisuihin muualla kuin Vihiluodossa. Vihiluodossa Salmioja  ja Kempeleenharju 

 ovat antaneet selväpiirteiset muodot taaja-asutukselle.  Sen  muodostaman kuvion keskelle  on 
 muodostettu yrityskeskuksen tiivis ryhmä - kokonaisuus  on  hallittu. Kempeleenlanden laak-

sonpohjaa  on  onnistuneesti korostettu vesiaihepuistolla  ja  avatuilla näkymillä. Kaakkurissa, 
Oulunsalon keskusta-Lentokenttäalueilla maisemarakenteen korostus hämärtyy  ja  lopputulos 

 on  ristiriidassa luonnon lähtökohtien kanssa.  

16 	TIEdonTIE  

Ehdotuksen kokonaisrakenne rytmittyy pääosin maisemarakenteen mukaisesti. Kaakkurin  ja 
Vihiluodon  alueella kuitenkin tiestöön sidottu rakenne aiheuttaa ristiriitaa  ja irtaannuttaa taa-
jamarakennetta maisemarakenteesta  entistä enemmän eheyttamisen sijasta. Oulunsalon kes-
kustaa osien yhdistäminen kansi-idealla  -on  erinomainen- salpasymboli (Hulluojan  ja seläntei

-den  risteyksen korostus). Kempeleenlanden laaksonpohjan käyttö maatalouden koealueena  on 
 hyvä ajatus.  

18 	Don  Quijote  

Ehdotuksessa esitetyt uudet rakentamisalueet  on  tarkasti harkittu  ja  pääosin maisemarakentee - 
seen tukeutuvia. Vihiluodossa Lentokentäntien suuntaisen  rakenteen korostaminen  on maise- 
marakenteen  vastaisena ongelmallista koska suunniteltu kokonaisrakenne ei anna sille  
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tarpeeksi tukea  ja  perustetta. Oulunsalon keskustan alikulkujen avartaminen  on  maiseman  sol-
mukohdan  oikean suuntaista korostamista. Keskustan  ja  lentokentän kokonaisuus  on  hallittu. 
Kempeleenlanden laaksonpohjaa  on voimistettu metsänä  ja  korostettu tuulivoimalapuistolla, 
toimenpiteillä  on  mandollista voimistaa "laakson" hahmotettavuutta, vaikkakin metsitys  ja 
tuulivoimalat  saattavat olla keskenäan ristiriitaisia toimenpiteitä.  

20 	Gröna vägen  

Ehdotuksessa  on  hyviä yksittäisiä, uskaliaitakin ratkaisuehdotuksia kuten uuden venesataman 
ruoppaus Vihiluodossa harjun kupeeseen suunnitellun  hotellin  eteen sekä maiseman solmu- 
kohtaa korostava harjupenger. Kempeleenhaijun alue sekä Oulunsalon keskustan  ja  lentoken-
tän alueen kokonaisilme avonaisine laaksoaiheineen  on  hallittu. Keskustan alikulun kehittämi-
nen rakenteelliseksi osaksi taajamaa symboloi eräällä tavalla salpaa, joka muodostuu Hulluo

-jan ja selänteiden  risteykseen. Kokonaisilme  jää  kuitenkin sekavaksi  ja epämääräiseksi.  Tien-
suuntaisten  rakenteiden (yrityskeskukset) korostaminen  on ongelmallistaja maisemarakenteen 

 suuntien vastaista Vihiluodon alueella, ellei niitä ole kyetty nivomaan osaksi maiseman raken-
teesta lähtevää kokonaisuutta. Vihiluodon yrityskylän kohdalla ehdotus ei tähän yllä.  

21 	Silkkitie  

Ehdotuksessa hyödynnetään tuulta  ja  valoa kineettisinä ympäristötaideteoksina, muilta osin 
maisemarakenteen oivaltaminen  ja  hyödyntäminen  jää  vähäiseksi. Rakennusten sijoitussuun

-nissa  on  löydettävissä häivähdys maisemarakenteen suunnista  ja  muodoista Kaakkurissa  ja 
Vihiluodossa,  mutta muuten ideat ovat  varsin  irrallisia eivätkä pyri nivomaan paikan luontoa 

 ja taajamarakennetta suurestikaan  toisiinsa  ja  tästä syystä ehdotuksen taiteellisetkin ansiot jää-
vät vähäisiksi. Uusi, raikas näkökulma  on  kuitenkin ideassa yhdistää Oulunsalon keskusta  ja 

 lentokentän alue yhtenäisellä metsäkuviolla - vaatiihan avoimen peltokuvion ylläpitäminen 
laaksossa jatkuvaa työtä viljelyn  tai niitynhoidon  muodossa, ilman tätä alueen kasvupotentiaa-
li  on  rehevä metsä.  

23 	Linnuntie  

Ehdotus noudattelee tarkoin maisemarakenteen suuntia, erityisen ansiokkaasti Kaakkurin alu-
eella, missä  on  kyetty nivomaan maisemarakenne osaksi kaupunkirakennetta niin, että suunni-
teltu kaupunkirakenne saa muotonsa maisemarakenteestaja näin selkeyttää alueiden visuaalis-
ta hahinottamista  ja  tukee maiseman ekologisia prosesseja. Oulunsalon keskustassa  ja Vihi

-luodossa Lentokentäntien molemmilla puolilla olevien taajaman osien liittyminen toisiinsa  jää 

I  ongelmalliseksi; keskustassa selänteiden muodostama saipa Hulluojan kohdalla  ja Vihiluo-
dossa  harjun  ja  laakson jatkuminen tien toiselta puolelta toiselle jäävät epämääräisiksi. Oulun- 
salon  keskusta  ja  lentokentän alue  on  ehdotuksessa kasvatettu yhteen kuitenkin niin, että  vä- 

I  lim  jää  kapea avoin vihervyöhyke - maisemarakenne antaa tähän hyvät mandollisuudet. Raitti-
aiheet selkeitä. Kempeleenlanden  ranta-aluetta  ja laaksonpohjaa  on  ehdotuksessa käsitelty va-
rovaisen suojelevasti, kuitenkin luottaen pohjoisen luonnon omaan voimaan  ja eksotiikkaan.  
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42 	Lumikki  ja  seitsemän kääpiötä 

Maisemarakenteen  eheyttämisen kannalta erinomaisen selkeä ehdotus. Lentokentäntie rytmit-
tyy kolmeen osaan; Kaakkurin alue - laakson pohja - Vihiluoto, Oulunsalo, Lentokenttäalueen 
maiseman solmukohta. Laakson pohjan avaaminen niityksi avartaa  koko  tienvarren maiseman 	I  ja  nostaa  sen  luonteen selväksi  ja tasokkaaksi. Kaakkurin  tai Vihiluoto-Oulunsalon  alueiden 
sisäinen rakenne  on  tällöin vähemmän tärkeä, kun  koko  alue  jo  on  selvästi hahmottuva. Avoin 
näkymä merelle antaa tiellä liikkujalle  jo  riittävän mielenkiintoisen  elementin ja  sitoo myös 
Oulun kaupungin näkymään mukaan. Valoefektit  ja  alueiden sisällä käytetyt suunnitteluperi-
aatteet lisäävät tasokkuutta.  

46 	LaStrada  

Työssä korostuu enemmän rakennettu ympäristö  ja sen  yksityiskohdat kuin niiden suhde mai-
semaan  ja sen  luonteeseen, mistä aiheutuu turhaa "keinotekoisuutta"  ja  "irrallisuutta". Maise-
marakenne hahmottuu  ja selkiytyy  hyvin  vain Vihiluodon  länsirannan käsittelyssä, missä ra-
kentaminen seuraa harjuselänteen päätteen muotoa sitä voimistaen  ja  avoimilla tiloilla selkey- 
tetään  vastaavasti laakson muotoa, jolloin muodostuu selkeästi habmotettava maisematila. 	1  Oulunsalon  keskustassa maisemarakennetta ei ole yritettykään nivoaja käyttää osana taajama- 
rakennetta. Selkeytystä pyritään aikaansaamaan rakennusten välisenä vuoropuheluna, jolloin 
taajaman luontosuhde entisestään hämärtyy. Myllyojan  ja Salmiojan  kohtien korostaminen 
korotetuilla silloilla antaa käytännössä vaikutelman kummusta  tai selänteen jatkeesta  kohdas-
sa, joka tulisi hahmottaa maisemarakenteen alimpana, matalimpana kohtana - maiseman ele-
menttien korostaminen  on  ristiriitaista  ja epäjohdonmukaista.  Näkymien avartaminen  ja  met-
säsaarekkeiden  luominen laakson pohjalle  sen  sijaan  on maisemarakenteen  luonteen mukaista. 
Kaakkurin alue  jää  sekavaksi. Lentokentän alueen käsittely  ja akselisommittelu  selkeää  ja  voi- 
makasta. Laajennetun lentokentän alueen  ja Oulunsalon  keskustan  välisen  avoimen tilan säi-
lyttäminen visuaalisesti perusteltua. Luonnon omien keinojen väheksyminen viherrakentami

-sessa  virhe.  

48 	Liitoja  sukellus 	 I  
Pääkohtien  käsittely maisemarakenteen suhteen erityisesti Kaakkurin, Oulunsalon keskustan 

 ja  lentokentän kohdalla varmaotteista.  Tien  nostaminen sillalle Kaakkuri - Limingantie - Myi-
lyoja-alueella korostaa  ja  tukee laakson luonnetta sekä visuaalisesti että ekologisesti, avaamal-
la näkymiä  ja  parantamalla tien suhteen poikittaisesti kulkevien luontoprosessien toimintaa 
mantereella landelle. Samoin Lentokentäntien painaminen  alas Oulunsalon  keskustan kohdal-
la korostaa  ja  osittain korvaa vaikeasti hahmotettavan Hulluojan puropainannetta. Selänteiden 

 jo alkumaisemassa  muodostama saipa saa lisäkorostuksen ylikuluista. Itse Hulluoja kuitenkin 
saa entistä keinotekoisemrnan luonteen kuivatuksen vuoksi  ja "toivomuslähde" -idea on  var-
masti oikeansuuntaista symboliikkaa "kuivuneen" uoman tilalla. Aukio - metsäputki - lento-
kentän alue  ok. Kaakkuri ok. Sen  sijaan "Hich-tech" -rivi Vihiluodossa  on maisemarakenteen 

 suuntien vastainen. Pienimuotoinen maisemarakenne peittyy  ja  rivi aiheuttaa keinotekoisuutta 
 ja sekavuutta.  Ojan avaaminen vesialueeksi oikeanmuotoista maisemarakenteen korostamista. 

Kempeleenlanden  ranta-alue  ja  laakson pohja  on  käsitelty varovasti, pysyvä ympäristötaidete- 	I  os  keskellä rytmittää tiellä liikkumista, mutta kokonaisuus laaksossa  jää  kuitenkin  

Li  



I  
hajanaiseksi. Luonnon elementtien "kultivoittaminen" leikatuilla poppeleilla  ja  Terijoen  sala- 
villa  ehkä turhaa kikkailua voimakkaan luonnonmukaisuuden keskellä.  

56 	Tie vie  

Työssä  on  lennokas ote. Työ rytmittyy maisemarakenteen mukaan -  Aeropolis -  metsä -  nutty 

1 

	

	- Oulunsalon  keskusta - Vihiluoto - laaksonpohja - Kaakkuri. Lentokentäntien alittava toriaja- 
tus  on  mainio - heikentää kuitenkin Hulluojan käyttömandollisuuksia. Toriaihe korostaa Hul - 

I  luojan  ja selänteiden risteyskohtaa ja  salpaa, jonka läpi Hulluoja  on  aikoinaan purkautunut. 
Vihiluodon alueen käsittely omaperäistä. Uusi yrityskylä tukeutuu  ja  saa muotonsa Saliniojas

-ta ja maisemarakenteelle  vieras  High-tech-alue saa tästä hahmotettavan  kontrastin ja  asettuu  

I  näin osaksi kokonaisuutta  se  voidaan mandollisesti hahmottaa nimen omaan kontrastiksi mai-
semarakenteelle. Kaakkurissa sama lennokas ote jatkuu, tosin jääden enemmän irrallisiksi  ide-
oiksi,  joista mainittakoon  mm.  erinomainen ajatus kivipaasipellosta. Laakson pohjan käsittely  

I varovaista  ja  tavanomaista, joskin luonnon omia arvoja korostavaa. 
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I  

Oulun tiepilri 
Suunnittelu 

Ismo Karhu 

LENTOKENTÄNTI  EN I DEAKI LPAI LUTÖIDEN  ARVIOI NTIA YMPÄRI STÖNÄKÖKU LMASTA 

Tuomariston jatkoon valitsemat  12 tyätã  

N:o  5  "lennä  mun  lempeni  laulu" 

Pääosin melko  varman  päälle maisemallisesti  ja  ratkaisut alueen luon-
toon istuvia. Joitakin  arveluttavia  yksityiskohtia, kuten lehtikuusiraidat 

 ja  tervaveneet. Mukulakivi  keskustassa voi olla meluisa, mutta toisaalta 
pudottaa ajonopeutta  ja  siten alentaa melua. 

N:09AY44O 

Ympäristörakentamiseenja  -hoitoon puututtu niukasti keskustaa lu-
kuun ottamatta. Poikkeuksena mittava näkäalapaikkajärjestely, joka 
saattaa olla myönteinen  tai  kielteinen tekijä toteutustavasta riippuen. 

N:o  12 "Take off"  

Vaikutelma melko hienovaraisesta ympäristön käsittelystä  ja  alueen 
luonnon ominaisuuksia huomioon ottavista ehdotu ksista. Biomassatuo-
tanto ekologisesti  OK,  mutta miten maisemallinen istuvuus? 

N:o  16 "Tie don tie" 

Selostusosa  antaa vaikutelman melko hallitusta ympäristön käsittelys-
tä, mutta  kuvat  paljoakaan anna lisäinfoa asiasta. Taajamakohdan  to-
teutustavasta  kerrottu niukasti. 

N:o  18 "Don  Quijote"  

Selostusosa  tyydyttävä. Liikaa kikkailua istutusm uodoilla  ja  tuulimyllyil
-lä?  Valot linnustoalueella eivät ole suositeltava ratkaisu. 

N:o  20"  Gröna vägen"  

Paneuduttu ansiokkaasti tieluiskien maisemarakentamiseen. 
Istutuksissa ehkä kuitenkih olisi vielä miettimistä, meneekö liiaksi puis-
tomaisuuteen. Maankohoam isinfo positiivinen yksityiskohta. Tasaus 
laskettu mukavasti maan tasoon keskustassa. 

N:o  21 "Silkkitie" 

Luonnonympäristön  suhteen ei juuri mitään hyvää. 
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N:o  23  HLinnun tie  

Pelkistetty toiminnallinen näkökulma  ja  esittämistapa,  josta voikea saa-
da otetta. Maisemanhoidosta sanottu  on  melko luontevaa.  

I 	 N:o  42  "Lumikki  ja  7  kääpiötä" 

Syvällisesti  m  ietitty viherrakentam  men,  poikkeaa tavanomaisesta täällä  
I päin. Myös muut ympäristäasiat mukana. Ruotsinpihlajan runsas käyt-

tö kyseenalaista.  

I N:o  46 "La  Strada"  

I 	 Joitakin myönteisiä yksityiskohtia kuten metsiköjden maisemallinen 
muotoilu, viheryhteydet ojien kohdalla  ja  puistokatu keskustassa.  

I
Kokonaisuus ei kuitenkaan erityisen ansiokas. 

N:o  48  "Liito  ja  sukellus"  

I Tien  tasauksen  voimakasta käyttöä, joka kuitenkin loogista ympäristöä 
ajatellen. Luonto-osuus saattaa kuitenkin jäädä esitetyillä tempuilla  

I 	 tielle alisteiseksi. Keskustaratkaisu hoitaa tärkeimpiä ympäristöongel- 
mia hyvin, toteutukseen liittyy kuitenkin ongelmia.  

I N:o  56 "Tie vie"  

Työssä  on  korostettu ainakin sanallisesti luonnon hienovaraista käsitte -

I 	 lyä,  mutta synnyttävätkö kaikki ehdotukset yhdessä liian teknisen vai- 
kutelman? Päätien alittava tori  ja  maankohoamissymboli  hyviä yksi- 
tyiskohtia. Valokatto lentokentän päässä ei ehkä ole hyvä ratkaisu,  I saattaa olla meluisa  ja  epäviihtyisä  paikka.  

I 
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Muut työt  
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Yhteenveto valittujen  arvioin  fl  ista:  

Parhaimman arvion sai n:o  42.  Seuraavalla tasolla ovat n:o  12  ja  n:o 
 20.  

N:o  52:n idea  maankohoamisilmiön info:sta  ja sen  kytkemisestä alueen 
dynamiikkaan  on  todella vahva, kun sitä tarkemmin miettii. Maankoho-
amisilmiöhän  on  täällä ilmeisesti voimakkainta  koko  maailmassa eli ky-
seessä  on  asia, jolla  on  uutuusarvoa  kaikille vieraille. Ilmiölla voidaan 
selittää  ja  saada hyväksyttäväksi "kaikki": alueen luonnon tasaisuus  ja 

 niukkuus, jopa pajupusikotkin. Sitä voidaan käyttää idean mukaisesti 
symbolisoimaan alueen elinkeinoelämän dynamiikkaa, pusikoitten ku-
peesta nouseva  Polar  elektro  tulee hyväksytyksi, samoin  vt  4  liittymä. 

 Kaiken  kaikkiaan maankohoamiseen  on  helppo liittää voimakkaasti ke-
hittyvän alueen leima. 

Jatkokehittelyssa  pitäisi harkita miten ilmiötä tuodaan esille. N:o 52:ssa 
oli asiaa symbolisoiva portti, n:o  20  opastuskeskus  ja  n:o 6:ssa 



3 	 1  
havainnollinen  maamerkki. Maamerkistä  tai  taideteoksesta  voisi järjes-
tää oman kilpailunsa. 

Lisäksi n:o 52:ssa teiden liittymään esitetty ympäristötaideteos saattaisi 
olla olla melko hyväkin. 

N:o 32:ssa esitetty maasta kasvava meluseinä, jossa olisi rakenteena 	I  tervattua hirttä  ja  terästä  on  tutkimisen arvoinen.  Se  voisi jopa olla Ou-
lun seudulle tyypillinen. 

Oulunsalon taajamakohdan  ratkaisuista 

Ympäristöllisesti  peruskysymys  on  tien tasaus taajaman kohdalla. 
Myös liittymäratkaisut ovat tärkeitä. 

Jonkin verran maan  pinnan  yläpuolelle 

Huonoin lienee  se  vaihtoehto, että tasaus  on  selvästi maan  pinnan  ylä-
puolella, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi korkealla. Tämä taso  on  suu-
ruusluokkaa +  1-3 m. Se  tuo kaikki haitat voimakkaana  ja  tien luonteva 
ylittäminen  tai  alittaminen  on  hankalaa. 

Maan  pinnan  tasoon 

Monissa kilpailuehdotuksissa oli tasaus laskettu lähelle maanpinnan 
tasoa. Tämä ratkaisu tarjoaa hyvät mandollisuudet luoda nykyistä tasa-
vertaisempi tilanne lentokentäntien  ja  muun liikenteen välillä, kun sii-
hen tuodaan kiertoliittymiä  tai  jotain muuta joka hidastaa liikennettä. 
Viherrakentaminen  ja  viheralueiden hoito  on  helppo järjestää. Meluhai

-tat  vähenevät "luonnollista" tietä. Eräissä kilpailutöissä  on  tavoiteltu 
viihtyisää taajaman puistokatua. 

Tämän tyylisiä taajamahankkeita  on  toteutettu viime vuosina useita  ja 
 ratkaisut ovat olleet kohtuullisen hyviä taajamakuvan  ja  sosiaalisen 

ympäristön kannalta. Pientä ylirakentamista  on  jonkin verran esiintynyt. 
Oulunsalon tapauksessa hieman voi epäillä, soveltuuko lentokentän- 
tien liikenne luonteeltaan tällaiseen ratkaisuun. Tiellä liikkujilla saattaa 
olla kiire lentokoneelle  tai  sieltä kaupunkiin  ja  silloin ehkä yritetään kul-
kea kovempaa kuin liikenneympäristo sinänsä sallisi. Todellinen tasa- 
arvo lentokentäntien liikenteen  ja  samassa tasossa liikkuvien Oulunsa-
lolaisten kanssa saattaa jäädä toteutumatta. 

Maan  pinnan  alapuolelle 

Useissa ehdotuksissa oli lentokentäntie pudotettu reilusti maan  pinnan 
 tason alapuolelle.  Se  tarjoaa hyvät mandollisuudet järjestää luonteva 

poikittainen liikkuminen, Oulunsalon keskustaa voidaan tässä vaihto-
ehdossa kehittää (kuten joissakin töissä oli ehdotettu) lentokentäntien 
päälle. Ympäristöhaitat, melu- , roiskeet, saadaan parhaiten  ja  luonte-
vimmin torjuttua tässä ratkaisumallissa.  
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4  
Huomattavana ongelmana  on se,  että siltä osin kun väylä  jää  avoimek-
si,  se  jakaa keskustaa vahvana  railona.  Lisäksi  upotetun  väylän  ym  pä

-ristörakentaminen  on  vaikeahkoa:  Ongelmana ovat  kaltevuus,  kuivuus 
 ja  paahteisten  ja  varjopintojen  suuret erot. Mandotonta  se  ei kuiten-

kaan ole. Siinä voisi jopa käyttää luontaisia  merenrantakasveja  kuten 
jossakin työssä oli ehdotettu. Myös väylän  talvihoito  saattaa olla  avoi

-mitta  osuuksilta ongetmallista.  (Tätä pitäisi miettiä tarkemmin). 

Näkemys valinnasta 

Lyhyen  tai  keskipitkän tähtäimen  ratkaisumallina  pitäisin maanpinnan 
tasoon perustuvia ratkaisuja  turvallisimpana valintana.  

Pitkää tähtäintä  painotettaessa valitsisin  maanpinnan tason alapuolelle 
sijoitetun ratkaisun.  Oulunsalossa  on  perimmältään kyse siitä että 
maankäytön  ja  liikenteen  intensiivisyys  on  niin korkea  tai on  pidemmän 
päälle nousemassa niin korkeaksi, että  kaiken  sijoittamisessa  nykypai

-kalle  tulee lisääntyviä ongelmia. Sitä vasten  peilattuna  on  varmin  tule-
vaisuuden valinta sijoittaa  lentokentäntien nykyliikenne  mandollisim-
man  alas.  Sen  päälle  on  melko  kivutonta  jatkossa sijoittaa lisääntyvää 
liikennettä,  torielämää yms. -  jopa  lisäajoratoja. 

Oulunsalon nykykeskustan näkymättä  jääminen ei välttämättä ole on-
gelma. Symbolisesti  se,  että  tie  "kumartaa" taajaman kohdalla  vain  li-
sää taajaman arvoa.  Sukelluskohdat  voidaan rakentaa niin, että ne 
jättävät  taajamasta  jopa  edullisemman  kuvan, kuin  se  todellisuudessa 

 on. Se,  että jostakin nähdään  vain  palanen, usein lisää kohteen 
kiinnostavuutta. 

Syvällä käyminen  ja  sieltä nouseminen  on  myös helppo kytkeä maan
-kohoamisilmiöön  ja  edelleen elinkeinoelämän kehitykseen, ks. sivu  2. 
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LuTE  2c 

1 
Jakeluua  mainitut 
	

I 
Lentokentantien  suunnittelukilpailu 

	 I  
Yleisesti ottaen suunnitelmat entoasanan alueen eri Osilta Ovat jääneet  varsin  

vaaxirnaxtomiksi.  Missään suunnitelmassa ei ole otettu rohkeasti kantaa lentoaseman tulevaisuuden 
toim*ntojen suunnitteluun.  Liekö  syynä ollut alueen erikoisuus, tiedon puute vai onko kohde nähty 
niin kapeana esiin,  vain  tien  reunoja kanavaksi.  

Suunnitelmissa joissa  on  otettu kantaa kentän tietä  reunustaviin  alueisiin  on  yhtä 
Lukuunottamatta suunniteltu  melualuedile  työpaikkoja jotka eivät suoraan Liity lentokentän 
toimintaan. Lentoaseman tulevan toiminnan ka,malla  on  tärkeää, että kentän vilinömäss* 
läheisyydessä,  esim  juuri  melualucena tiedettävat  osat,  jätetään vapaaksi  sdllaisdic toiminnoille  joilla  
on  suoraan tarve olla yhteydessä lentotoimintaan. Toimisto-  ja  niihin verraltavia  tiloja syntyy muiden 
rakenteiden mukana  rüttäväzti  ilman, että mitä varten tulisi suunnitella omia kokonaisuuksia.  

Maaliikcnneauwinitclmicn  teko (pysäköinrialueIden uudelleen asettehit  etc.)  irrallaan 
muusta alueen suunnittelusta ei tuo mitään parannusta nykyiseen. Olevan  inuuttaniiseen  ei ole  min 

 toiminnan pienuuden takia taloudellisia resursseja  (Huom.  Yksikään tehty muutosesitys ei loppujen 
lopuksi kuitenkun olisi edes todellinen parannus nykyiseen). 

Lennonjohtotorni  on  useissa suunnitelmissa  asctettu tulotien  päähän. Tähän  on  myös 
 t*mänhctkisessä  suunnittelussa päädytty.  Lopujlinen  sijainti ratkeaa (etäisyys  kiitotiestä)  kun  tornin 
 korkeus lopulta päätetään. 

Kevyen Liikenteen  vaylän  ulottaminen lentoasemalle saakka  on  yksi  odotetuimnusta 
 palvelutason muutoksista. Vastaavan tasainen muutos tapahtuu kun linjaliikemcen bussit alkavat 

pitää lentoasemas p**tepysäkkm*. 

Laadituista  suunnitelmista  I  kai sijoittuu uro  48,  hito  ja  sukellus. 
- toteutettavissa, toiminnat  p5ilnilbsari, 

Laadituista  suunnitelmista 2:ksi  sijoittuu  nro  42,  Luntikki  ja  seitsemän  kääpiöta 
-  toiminnat  oikeilta paikoillaan, saisi olla laajempi 

Lasdituista  suunnitelmista 3:ksi soittuu nro  46, La  Sstrada  
ideaa,  

Olen  edellä ottanut kantaa  vaiij  lentoaseman alueen suunnitteluun tehdyissa esityksissä. Miten hyin 
 ko.  esitys sopii  koko  tien osalle ci ole ollut lainkaan tarkastelun kohicenani Kuitenkin tulisi muistaa 

tietä koskevia  ideointea arvostelteessa,  että tietä tarvitaan niin lentomatkustajien kuin lentorandin 
kuijetusta  varten, kaikesta muusta puhumattakaan.  Tien  merkitys muuttuu  jos  matkustajat  ja  rahti 

 kuljetetaan muilla keinoin kun kwnipyöralL*! 

Lentoaseman päällikkø 	Timo Tuomi  
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Lentokentäntien  ja  ympäristön ideakilpailu/lausunto  
kl  lpai luehdotuksiin sisältyneistä taideteoksista/Matti  Mikkolan 
pyynnöstä. (tutustumisaikaa ehdotuksiin  2  tuntia). 

Yleistä: 

Kilpailussa näkyy selvästi miten eri tasolla ympäristö-, 
arkkitehtuuri-  ja  kuvataiteelliset  elementit toimivat. 
Kuvataiteellisesti  tulos  on  varsin  köyhä. 

Kilpailun taideteosten taso  on  yleisesti katsoen heikko. 
Palkintoa jaettaessa ei siis yksittäistä taideteokseksi 
katsottavaa elementtiä pidä ottaa huomioon, vaan palkinto pitäisi 
jakaa kokonaisidealle  ja  pitää taideteoskilpailu -  tai  kutsua 
joku taiteilija/taiteilijat toteuttamaan teoksia jotka soveltuvat 
ympäristöön  ja  rikastuttavat kokonaisuutta. Jotkut sinänsä 
kauniit  tai  komeat teosideat ovat muualla  jo  nähtyjä (kuten esim. 
ehdotuksen  33.  sinänsä tyylikkäät kaaret). 

Maataidesovellutuksia  on  paljon, mikä mielestäni  on  hyvä. 
Ekologinen näkökulma hyvin huomioitu; kasvillisuus  ja  maan 
kohoaminen ym vastaavat seikat olisi ehdottomasti otettava 
huomioon pitkälle tulevaisuuteen tähtäävässä suunnitelmassa, 
samoin valo.  

Hi-techiin viittaavien mérkkien  ja  luonnollisen ympäristön 
pitäisi vuorotella, ei sekoittua. Luonnonympäristöön ei pitäisi 
puuttua kovalla kädellä, vaan keskityttävä tihentymiin  ja 

 risteyksiin.  

Erillisistä teoksista: 

Kilpailutyö  22:n  komeat veistokset olivat teoksina  ja  myös 
sijoituksiltaan onnistuneimmat. Myös ehdotus  12:n  veistokset 
miellyttävät. Ehdotus  29:n  seinämä  on  erittäin kaunis mutta 
tuntuu järjettömältä tässä maisemassa. 

Kokonaissuunnitelmina  pidän eniten ehdotuksista  42, 43, 56, 
 (vaikka sitä ei minulta kysyttykään!). 

Ehdotan, että lopputuloksen selvittyä pidettäisiin erillinen 
taideteoski lpai lu. 
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LENTOKENTANTIEN  KANSSA  RISTEAVIEN  LIIKENNEYHTEYKSIEN TASOEROT  OULUNSALON  KESKUSTASSA  

+9,1 	 -14 
Lentokentäntieja  sen kork  asema (metriä) 	 PoIkittainen  yhteys  ja sen  korkasema  
ympäröivään maastoon nähden  

24. 

+1,2 

+1-0,0 

	

16. 	 26. 	+5,0 

+/-0,0 

-6,4 

	

22. 
	 m  

+1,0 

Lentok  tien  ja  Iuiskien yht  leveys  34 m 

-5,4 	 -5,4 

23. 
+1,2 

m-lJO 	

-3,5 	I,,,,, 

•iii 
±2,0 

-2,5 
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LENTOKENTANTIEN  KANSSA  RISTEAVIEN  LIIKENNEYHTEYKSIEN TASOEROT  OULUNSALON  KESKUSTASSA  

48. 
+1-0,0 

Lentok.tien  ja luiskien yht.Ieveys  28 m 

-5,0 

33. 

+1,0 

Lentok.tien  ja luiskien yht.  leveys  41 m 

-4.5 

54. 

+1-0,0 	 +1-0,0 

45. 	 57. 
+2,5 

+3,0 	
+/-0,0 / 

-2,5 
-1.7 

- 	 5  .  

Muissa ehdotuksissa  Lentokentäntie risteää  tasossa  Oulunsalon  keskustan väylien kanssa  tai  piirustuksissa ei ole esitetty 
 riitävän  tarkkoja piirroksia  eritasoratkaisuista.  
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