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1. Kilpailujärjestelyt 
 
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 
 
Oulun kaupunki järjesti yhteistyössä Nallikarin ja Holstinsalmen alueen nykyisten toimijoiden 
kanssa kutsukilpailun. Kaupungin lisäksi mukana olivat Sokotel Oy (Holiday Club Oulun Eden), 
Pohto Oy sekä Nallikari Lomakylä-Camping. Tavoitteena oli alueen ympärivuotisen virkistys- ja 
matkailupalvelutarjonnan kehittäminen sekä oululaisten että matkailijoiden hyödyksi. Kilpailun 
tarkoituksena oli löytää vireillä olevan maankäytön suunnittelun ja asemakaavan muutoksen 
pohjaksi toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja ympäristöllisesti korkeatasoinen 
kokonaisratkaisu sekä rohkeita ideoita lähtökohdaksi tonttikohtaisille kehittämissuunnitelmille. 
Kilpailun tuloksia on tarkoitus hyödyntää alueen asemakaavaa muutettaessa.  
 
1.2 Kilpailuun kutsutut 
 
Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon kutsuttiin seuraavat osanottajat:  

 Linja-Arkkitehdit Oy, Oulu 

 Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, Helsinki 

 70°N arkitektur as, Tromssa, Norja 
 
Osanottajatyöryhmiin tuli kuulua ainakin maankäyttö-, liikenne-, arkkitehti-, ja 
ympäristösuunnittelun asiantuntemus. 
 
1.3 Palkintolautakunta 
 
Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeäminä: 
 
Tontinhaltijoiden ja toimijoiden edustajat: 

 Raija Rinta-Eerkkilä, liikepaikkapäällikkö, SOK kiinteistötoiminnot 

 Tarja Karvola, hotellinjohtaja, Holiday Club Oulun Eden 

 Sirpa Walter, johtaja, Nallikarin leirintäalue 

 Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja, Pohto Oy 
 
Oulun kaupungin edustajat: 

 Matti Karhula, pj, asemakaavapäällikkö (ammattijäsen) 

 Timo Lajunen, kaavoitusarkkitehti (ammattijäsen) 

 Esa Kauppi, tarkastusarkkitehti (ammattijäsen) 

 Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti (ammattijäsen) 

 Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri (ammattijäsen) 

 Henry Mäkelä, tekninen lautakunta (ammattijäsen) 

 Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö 

 Jouni Kurttila, suunnittelupäällikkö 

 Mervi Uusimäki, liikuntasuunnittelija 

 Olli Rantala, kehityspäällikkö, Kulttuuri- ja tapahtumayksikkö 

 Jouni Kähkönen, yhteyspäällikkö, Suurhankkeet 

 Marketta Karhu, ympäristönsuojelusuunnittelija, Oulun seudun ympäristötoimi 

 Juha Ala-Mursula, johtaja, Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos 



 
Kilpailijoiden nimeämä asiantuntijajäsen: 

 Helka-Liisa Hentilä, professori, TkT, arkkitehti SAFA (ammattijäsen) 
 
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi asemakaavapäällikkö Matti Karhula Oulun kaupungilta 
ja kilpailusihteerinä toimitusjohtaja TkL Ari Tuutti ISS Proko Infra Oy:stä.  
 
Palkintolautakunta nimesi keskuudestaan työryhmän (Helka-Liisa Hentilä, pj, Timo Lajunen, Esa 
Kauppi, Liisa Kääriä-Fischer, Jorma Heikkinen, Ari Tuutti, siht.), joka valmisteli esitykset 
palkintolautakunnan käsiteltäväksi. 
 
1.4 Kilpailun säännöt ja ohjelman hyväksyminen 
 
Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä (www.safa.fi). Kilpailuohjelma 
liitteineen oli järjestäjien, palkintolautakunnan ja SAFA:n hyväksymä. 
 
1.5. Kilpailukieli 
 
Kilpailussa käytettävä kieli oli englanti. 
 
1.6 Kilpailun aikataulu 
 
Kilpailun julkistaminen  20.12.2010 
Tiedotustilaisuus   19.1.2011   
Ehdotusten sisäänjättö  28.3.2011 
Palkintolautakunnan päätös  7.6.2011 
Tulosten julkistaminen  16.6.2011 
 
1.7 Kilpailua koskevat kysymykset 
 
Kilpailijoilla oli oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset oli tehtävä 
sähköpostitse palkintolautakunnan sihteerille maanantaihin 10.1.2011 klo 16:00 mennessä. 
Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset toimitettiin kaikille kilpailijoille sähköpostitse. 
Kilpailua koskevia kysymyksiä oli mahdollista esittää myös tiedotustilaisuudessa 19.1.2011. 
 
 
 
2. KILPAILUTEHTÄVÄ 
 
 
2.1 Kilpailutehtävän taustaa 
 
Holstinsalmentien-Nallikarin aluekokonaisuus muodostaa tärkeän matkailu- ja 
virkistyspalvelualueen, jolla on huomattavia luonto- ja ympäristöarvoja osana Oulujoen 
suistoaluetta. Alueella on todettu olevan sekä tarvetta että erinomaisia mahdollisuuksia nykyisten 
matkailu-, virkistys- ja ulkoilutoimintojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä ympäristön ja 
kaupunkikuvan kohentamiseen. 
 
Oulun kaupunki sekä alueen tontinhaltijat ja toimijat ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen 
aluetta koskevan kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa Nallikarin alueen kehittämisen eri 
osapuolten omat kehittämistavoitteet huomioiden. Päätavoitteita ovat alueen virkistys- ja 
matkailupalvelutarjonnan kehittäminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden hyödyksi sekä toiminnan 
laajentaminen ympärivuotiseksi. 
 
 



2.2 Kilpailualueen ja tarkastelualueen nykytila 
 
Alue jakautui varsinaiseen kilpailualueeseen sekä sitä laajempaan tarkastelualueeseen. 
Kilpailijoiden tuli esittää maankäyttöratkaisu koko tarkastelualueelle. Varsinaiselle kilpailualueelle 
tuli esittää myös rakennuksia koskevat luonnostasoiset suunnitelmat. 
 
Kilpailun kohdealue sijaitsi Hietasaaren kaupunginosassa n. 2 km kaupungin keskustasta 
luoteeseen. Idässä aluetta rajasi Hietasaarentie, etelässä Mustasalmi ja lännessä merenranta. 
Pohjoisessa alue rajautui Toppilansaaren asuntoalueeseen. Mustasalmen ympäristö on 
ympäristöllisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi todettua vanhaa huvila-aluetta sekä 
luonnonolosuhteiltaan monipuolista virkistysaluetta. Rakentaminen keskittyy nykyisin pääosin 
Holstinsalmentien eteläpuolelle. Merkittävimmät ja näkyvimmät rakennuskohteet ovat kylpylähotelli 
Eden, kehittämiskeskus Pohto sekä tennis-/salibandyhalli Nallisport. Suunnittelualueen 
luoteisosassa toimii valtakunnallisestikin merkittävä Nallikarin leirintäalue. Merenrantavyöhyke on 
keskeisiltä osin uimarantakäytössä. 
 
Alue on kokonaisuudessaan Oulun kaupungin omistuksessa ja alueen nykyiset toimijat hallitsevat 
omaa aluettaan maanvuokraoikeuden nojalla. 
 
Oulun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu suurelta osin matkailupalvelujen alueeksi (RM).  
Alueella on voimassa useita eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja / asemakaavan muutoksia. 
Pääosa alueesta on toteutettu asemakaavan mukaisesti. Voimassa olevan asemakaavan 
aluerajaukset, kerrosalat ja kerrosluvut eivät olleet kilpailijoita sitovia, koska asemakaavaa on 
tarkoitus muuttaa kilpailutuloksen perusteella.  
 
Kilpailualue kuuluu Hietasaaren aluekokonaisuuteen, jolla on selvitysten mukaan huomattavia 
luontoarvoja. Alue on myös maisemallisesti ja ympäristöllisesti arvokas muodostaessaan osan 
kaupungin tärkeintä virkistysaluekokonaisuutta. Alue sisältyy Oulujoen suistokokonaisuuteen, joka 
on luokiteltu sekä rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi. 
Ranta-alueet ovat alavia maankohoamisrantoja, jossa meriveden pinnankorkeus vaihtelee 
suuresti. Alueella on valmis kunnallistekninen verkosto. 
 
2.3 Tavoitteet 
 
Tavoitteena oli kehittää Holstinsalmentien-Nallikarin aluetta tärkeänä matkailu-, koulutus- ja 
kokousalueena sekä kaupunkilaisten virkistys, ulkoilu- ja liikuntapalvelualueena. 
Aluekokonaisuuden vetovoimaisuutta ja imagoa tuli pyrkiä parantamaan toiminnallista 
kokonaisuutta monipuolistamalla sekä toimintojen keskinäisiä yhteyksiä, kaupunkikuvaa ja 
ympäristöä kehittämällä. Keskeisille ja näkyville paikoille sijoittuvilta uusilta toiminnoilta, 
rakennuksilta ja rakenteilta edellytetiin korkeata arkkitehtonista laatua ja ympäristön 
viimeistelytasoa. Alueen ainutlaatuiset luonnonolosuhteet, maisema sekä rakennettu 
kulttuuriympäristö tuli ottaa huomioon toimintojen sijoittelussa sekä alueen ja rakennusten 
suunnittelussa. 
 
Alueen kehittämiselle oli asetettu seuraavia tavoitteita: 

 Alueella tuli tavoitella paikallisista lähtökohdista johdettua kansainvälisesti korkeatasoista 
arkkitehtuuria, joten kilpailijoilta toivottiin rohkeaa ja innovatiivista otetta 
suunnittelutehtävään 

 Keskeisen alueen (Holstinsalmentie, Nallikarin rantatie ja Edenin sisääntulo) arkkitehtonista 
yleisilmettä sekä kaupunki- ja ympäristökuvaa piti kohentaa ympäristöä eheyttävällä 
rakentamisella sekä kokonaisuutta täydentävillä toiminnoilla 

 Rakentamattomat tontit, palstaviljelykäytöstä vapautuvat alueet ja vajaakäyttöiset alueet tuli 
hyödyntää 

 Hietasaarentien itäpuolella sijaitsevien toimintojen (tanssipaviljonki ja Vauhtipuisto) 
sijoittuminen Nallikarin muiden toimintojen yhteyteen piti mahdollistaa 



 Uuden huvipuiston (Pellepyy Oy) sijoittuminen Vellamontien varren nykyiselle 
palstaviljelyalueelle tuli ottaa huomioon maankäyttöratkaisussa sekä liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyissä. 

 Jaalakujan- Mustasaarentien huvila-aluetta tuli avata toiminnallisesti ulospäin ja täydentää 
ympäristöön ja mittakaavaan sopivalla lisärakentamisella 

 Entiselle rantaravintolarakennukselle piti pyrkiä löytämään siihen sopiva käyttötarkoitus 

 Eri toiminnot piti sovittaa toisiinsa ja synergiamahdollisuudet hyödyntää mm. rakennusten 
välisiä yhteyksiä kehittämällä 

 Rantamaisemaa tuli kehittää ja tärkeät vesinäkymät hyödyntää 

 Uimaranta-alueen toiminnallisuutta piti kehittää 

 Veneilymahdollisuuksia tuli parantaa 

 Toiminnan ympärivuotisuutta ja nykyistä monipuolisempaa talviajan käyttöä piti lisätä 

 Orientoitavuutta ja alueen liittymistä ympäröiville alueille sekä keskustan suuntaan piti 
kehitettää 

 Liikennejärjestelyjen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta tuli parantaa liittymäjärjestelyjä ja 
sisäisiä yhteyksiä kehittämällä kaikki liikuntamuodot ja käyttäjäryhmät huomioiden 

 Pysäköintijärjestelyt tuli mitoittaa ja sovittaa alueen ympäristöolosuhteisiin esim. 
yhteiskäyttöperiaatetta soveltaen 

 Suunnitteluratkaisuissa tuli huomioida toimivan matkailuelinkeinon lähtökohdat 

 Ympäristön ominaisluonne ja erityispiirteet piti ottaa huomioon 
 
 
2.4 Suunnitteluohjeet 
 
Kilpailijoille annettiin erilaisia sekä yleisiä alueita että eri tontteja koskevia suunnitteluohjeita. Niistä 
saattoi poiketa, ellei niiden sitovuudesta oltu erikseen mainittu kilpailuohjelmassa. Mm. liikenteestä 
todettiin, että rakenteelliset pysäköintiratkaisut eivät ole teknis-taloudellisesti mahdollisia. 
Kilpailuohjelman tavoitteiden ja suunnitteluohjeiden lisäksi kilpailijat saattoivat esittää myös omia 
ideoitaan aluekokonaisuuteen sopivista uusista toiminnoista ja suunnitteluratkaisuista. 
 
 
2.5 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet 
 
Kilpailuehdotusten arvostelussa painotettiin alueen olosuhteisiin sopeutuvaa 
toiminnallismaankäytöllistä kokonaisratkaisua sekä idearikasta, rohkeaa ja omaleimaista yleisotetta 
alueen monipuolisuuden, vetovoimaisuuden ja imagon parantamiseksi toiminnallisin sekä 
kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin keinoin. Ehdotusten kaupunkirakenteellisen, 
kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen kokonaisratkaisun ansioita pidettiin tärkeämpinä kuin 
osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä. 
 
Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin erityistä huomiota mm: 

 toimintojen tarkoituksenmukaiseen sijoittumiseen, monipuolisuuteen, ympärivuotisuuteen ja 
niiden luontevaan kytkeytymiseen toisiinsa sekä osaksi muodostuvaa kokonaisuutta 

 suunnitteluratkaisun kaupunkirakenteelliseen, kaupunkikuvalliseen, arkkitehtoniseen sekä 
ympäristölliseen kokonaisnäkemykseen 

 rakennusten arkkitehtuuriin ja ympäristön laatuun 

 liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden toimivuuteen ja turvallisuuteen kaikkien 
liikennemuotojen kannalta sekä esitettyjen ratkaisujen ympäristöön sopeutumiseen 

 alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen huomioimiseen ja hyödyntämiseen 

 esitettyjen ideoiden joustavuuteen, toteutus- ja kehittämiskelpoisuuteen sekä kaupungin 
että yksityisten palveluntuottajien kannalta 

 
 
 



3. Kilpailuehdotukset 
 
Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä kolme hyväksyttyä ehdotusta nimimerkeillä ”wave²”, 
”Nallikari-Express” ja ”The Butterfly and the Strip”. 
 
4. Kilpailun arvostelu 
 
4.1 Yleisarvostelu 
 
Kilpailuehdotukset esittivät monipuolisesti Nallikarin kehittämismahdollisuuksia merellisenä 
matkailu-, virkistys- ja ulkoilutoimintojen alueena. Nykyisiä koulutus-, kokous-, hotelli- ja 
liikuntapalveluja voidaan monipuolistaa ja kehittää myös kokonaan uusia. Kilpailu osoitti, että hyvin 
suunnitellun kokonaisratkaisun puitteissa on mahdollista täydentää aluetta siten, että sen matkailu-
, virkistys- ja ulkoilutoimintojen kehittäminen sovitetaan yhteen luonto- ja ympäristöarvojen kanssa. 
Kilpailu tuotti erilaisia ratkaisuja alueen ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tarjosi 
raikkaita vaihtoehtoja tonttikohtaisille kehittämissuunnitelmille. 
 
Kaikissa ehdotuksissa uudis- ja täydennysrakentamisen päävolyymi oli osoitettu Holstinsalmentien 
varteen. Katutilanmuodostus poikkesi toisistaan: pyrkimystä rajattuun katutilaan pidetiin 
onnistuneempana kuin metsään sijoittuvia yksittäisiä rakennusmassoja. Kaikissa ehdotuksissa oli 
myös tien päätteenä merelle suuntautuva aukio. Aukioiden luonne vaihteli porrastetusta ja tarkoin 
rajatusta piazzasta valaistuksen ja osittaisen katoksen avulla merkittyyn kenttämäiseen aukioon. 
Keskeiset toiminnot (mm. tanssipaviljonki, vauhtipuisto, tiede-/viihdekeskus) oli kahdessa 
ehdotuksessa koottu onnistuneesti aukion lähituntumaan. Ratkaisu mahdollistaa lyhyet etäisyydet 
ja toiminnallisen synergian. Ehdotusten arkkitehtoninen ote vaihteli ajanhenkisestä biomorfisesta, 
luonnonmuotoja mukailevasta, muodonannosta tavanomaisempaan. Palkintolautakunta näki 
alueen imagon ja vetovoiman kehittämisen kannalta parempana pyrkimyksen rohkeaan 
arkkitehtuuriin kuin pitäytymisen matkailu-, virkistys- ja liikuntarakentamisen totutuissa 
typologioissa.  
 
Yhdessäkään ehdotuksessa ei ehdotettu merkittävää lisärakentamista nykyisen Nallikarin rantatien 
varteen. Nallikarin rantatie oli osittain tai kokonaan poistettu kaikissa ehdotuksissa ja näin pyritty 
vahvistamaan uimarannan yhteyttä muihin toimintoihin ja leirintäalueeseen. Korvaavan 
liikenneyhteyden järjestäminen alueen pohjoisosaan osoittautui haasteelliseksi.  
 
Uimarannan kehittämisessa erilaisia lähtökohtia olivat pohjois-eteläsuuntaisesti sijoittuvat 
toiminnalliset vyöhykkeet, kevyen liikenteen yhteyden varaan tukeutuvat saarekemaiset 
toiminnalliset pisteet sekä laajan puistomaisen leikkipuiston sijoittaminen rannan eteläosaan 
keskeiselle paikalle. Arvioinnin kuluessa kävi ilmi, että rantalentopalloilu voisi olla alueen 
toiminnallisen kehittämisen kannalta keskeisemmässä roolissa kuin kilpailuohjelmassa oli esitetty. 
 
Entiselle rantaravintolarakennukselle ehdotettiin erilaisia käyttötarkoituksia veneilykerhosta 
taidegalleriaan. Mielenkiintoisena ideana pidettiin lasten luontokeskusta. Veneily- ja 
vesiurheilumahdollisuuksien kehittäminen tuotti runsaan sadon: vesibussiyhteys keskustaan, 
melontareittien kehittäminen ja jopa sitä varten rakennetut keinosaaret, sukelluskeskus, 
wakeboarding-keskus, vierasvenesatama ja erilaiset laituri- ja majakkarakennelmat tarjoavat 
mahdollisuuksia jatkokehittelyjä varten - joskaan kaikissa ei oltu otettu riittävästi huomioon rannan 
mataluutta ja jääolosuhteiden aiheuttamaa rasitusta rantarakenteille. 
 
Toiminnan ympärivuotisuutta ja nykyistä monipuolisempaa talviajan käyttöä tukevia ratkaisuja 
olivat mm. luistinrata, meren jäälle sijoittuva talvikylä ja poroajoradat sekä riemastuttava, mutta 
samalla haastava Nallisportin eteen sijoittuva ”hiihtomuuri”, joka liittyisi sujuvasti yhteen 
Holstinpuistoon sijoittuvan latu- ja virkistysreittiverkoston kanssa. Myös ajatus jäälakeudelle 
kurottavasta talvipuutarhasta kahviloineen viehätti. Kesäaikaista käyttöä aktivoisi ja ympäristön 
laatua kohottaisi puolestaan eteläinen rantapuisto sekä ”Edenin puutarha”. 



 
Alueen eteläosan hotellien laajentamisessa onnistuneena pidettiin ratkaisua, jossa rakentaminen 
kootaan suhteelliseen rajatulle aluelle ja vastaavasti puisto- ja virkistysalueet jäävät eheiksi ja 
laajemmiksi. Toistensa lähelle sijoittuvat majoitusrakennukset mahdollistavat myös sujuvammat 
sisä- tai katetut yhteydet. Yhdessä ehdotuksessa oli esitetty tornimainen laajennusosa, joka taiten 
suunniteltuna tarjoaisi kiinnostavan, myös merelle asti näkyvän maamerkin. Leirintäalueen 
laajentamisessa onnistuneena pidettiin ratkaisua, jossa uudet mökit sijoittuvat länsiosaan ja saavat 
ainakin osittaiset merinäköalat. 
 
Ehdotukset poikkesivat toisistaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen osalta. Parhaana pidettiin 
pääosin olevaan liikenneverkostoon tukeutuvaa mallia, jossa ei synny turhaa läpiajoa leirintäalueen 
läpi, mutta tarjotaan kuitenkin edelleen ajoyhteys rannan tuntumaan. Rakenteellista pysäköintiä 
pidettiin virheenä. Maantasopysäköinnin ratkaiseminen osoittautui haasteelliseksi: laajemmat 
pysäköintialueet ovat toimivia kesäisen hellepäivän kävijämääriä ajatellen, mutta ympäristön ja 
kaupunkikuvan kannalta parempana pidettiin pysäköinnin hajauttamista pienempiin yksiköihin. 
Ehdotuksissa oli harmittavan paljon epäyhtenäisiä kävely- ja pyöräilyreittejä. Koko aluetta kiertävä 
kevyen liikenteen reitti Mustansalmen ylittävine siltoineen ja kauniine laituripoukamineen oli 
kehityskelpoinen ajatus. 
 
Yhdessä ehdotuksista huvipuisto oli sijoitettu kilpailuohjelmasta poiketen Holstinpuistoon. Ratkaisu 
ei ollut kilpailuohjelman mukainen, mutta antoi kuitenkin palkintolautakunnalle hyvän 
mahdollisuuden maankäytöllisen perusratkaisun vertailuun. Jaalakujan- Mustasaarentien huvila-
alueen täydentäminen oli ehdotuksissa jäänyt vähemmälle huomiolle. 
 
Ehdotukset täyttivät pääosin toimijoiden asettamat tavoitteet rakentamisen määrälle. Yhdessä 
ehdotuksessa oli erityisesti matkailurakentamisessa pitäydytty kahta muuta ehdotusta 
alhaisempaan tehokkuuteen. Alueen liiketoiminnallisen kehittämisen kannalta tätä ei kuitenkaan 
pidetty toivottavana. 
 
 
4.2 Ehdotuskohtainen arvostelu 
 
Ehdotus nro 1, ”wave2” 
 
Ehdotuksen maankäytöllinen kokonaisratkaisu perustuu Holstinsalmentien länsipään 
täydentämiseen, rantavyöhykkeen ydinalueen aktivointiin sekä keskeisten toimintojen 
kokoamiseen merellisen piazzan äärelle. Maankäytölliset perusratkaisut ovat hyvin jäsentyineitä ja 
toimivia. Liikenneverkko noudattelee nykyisiä linjauksia. Poistettua Nallikarin rantatietä 
korvaamaan on esitetty mm. tanssipaviljongin huoltoa, leirintäaluetta ja uimarannan 
saattoliikennettä palveleva, hyvin sijoittuva lyhyt ajoyhteys.  
 
Kokoava piazza on muodonannoltaan orgaaninen; osin rakennuksin ja osin viherrakentamisella 
onnistuneesti jäsennöity. Se rajautuu meren puolella laajaan, alueen ytimeen sijoittuvaan 
leikkipuistoon. Kookas tanssipaviljonki laajoinen terasseineen ja ulkoesiintymisalueineen aukeaa 
hienosti länteen ja merelle. Myös olemassa oleva hotelli, Vauhtipuiston porttirakennus ja tiede-
/viihdekeskus liittyvät luontevasti aukioon. 
 
Holstinsalmentietä on pyritty rajaamaan pitkänomaisella täydennysrakentamisella. Massoittelu 
mahdollistaa tarvittaessa vaiheittain rakentamisen. Biomorfisista, luontoa mukailevista muodoista 
inspiroitunut arkkitehtuuri on rohkeaa, joskin sangen ajanhenkistä. Se vaatii rakennusten ja niiden 
lähiympäristön tiivistä yhteissuunnittelua, jotta esitetty kokonaisvaltainen aaltoileva 
kaupunkimaisema voisi toteutua. Sillä on edellytyksiä nostaa alueen imagoa ja vetovoimaa sekä 
tuoda toivottua uudistumista matkailu-, liikunta- ja virkistysrakentamisen totunnaisiin ratkaisuihin.  
 



Nallisport saa uuden julkisivun tielle päin: nouseva ja laskeva, moneen liikuntalajiin sopiva 
”hiihtomuuri” on riemastuttava ajatus ja sopii jatkokehittelyn lähtökohdaksi. Siihen tukeutuva latu / 
maastopyörärata on liitetty hyvin yhteen Holstinpuiston latu- ja virkistysverkoston kanssa. 
Ylikulkusilta muodostaa luontevan porttiaiheen. Holstinpuiston puuston osittainen karsiminen ja 
maiseman avartaminen on tervetullutta ja mahdollistaa sen käytön monipuolistamisen. Kesä- ja 
talvikäyttö on monipuolista ja sekä matkailijoita että kaupunkilaisia palvelevaa. 
 
Leirintäalueen laajennus sijoittuu tiiviinä ryppäinä merenpuolelle. Suoranaisena virheenä voidaan 
pitää mittakaavaltaan ylisuurten ja kömpelösti muotoiltujen rantapaviljonkien sijoittamista 
mökkialueen merinäkymien eteen. Niiden lukumäärää vähentämällä ja kokoa pienentämällä 
rannan kaunis koivikko on mahdollista säilyttää. Rannan pelialueet on keskitetty ja vapaa 
hiekkaranta-alue säilytetty riittävän laajana. Talvikylä on sijoitettu merenjäälle. 
 
Matkailurakentamisen sijoittelu ja perusratkaisut ovat toimivia. Hotellien täydennysrakentaminen on 
keskitettyä, mikä mahdollistaa myös niiden välisen katetun yhteyden sujuvan toteuttamisen. 
Holiday Club Edenin laajennus perustuu kolmeen toisiinsa luontevasti kytkeytyvään chalet-
rakennukseen. Ratkaisu säästää onnistuneesti eteläistä merenrantapuistoa julkiseen 
virkistyskäyttöön. Hotellin jatkeeksi esitetty allasalue risteää hankalasti pääkevyenliikenteen reitin 
kanssa. Vesibussiyhteys keskustaan on hyvä oivallus. Pohton laajennus on ratkaistu reippain 
vedoin: tornimaisella hotelliosalla on edellytyksiä muodostua koko Nallikarin maamerkiksi. 
Mahdollinen toteutus vaatii onnistuakseen huolellista suunnittelua. 
 
Entiseen kahvirakennukseen on esitetty veneilykerhoa. Nallikarin majakan ympärille on sijoitettu 
päivävenelaituri ja vesiurheilualue (mm. wakeboarding-rata). Toiminnot ovat rantamaisemaan 
sopivia ja sitä aktivoivia. Lähistöltä Toppilansalmesta löytyy kuitenkin suojaisampi satamapaikka 
suunnitteilla olevine Merikeskuksineen. Keinosaaret nuotiopaikkoineen eivät tunnu tarpeellisilta: 
tarjoaahan viereinen Mustasalmi mahdollisuuden suojaisalle melontareitille. Mustansalmen ja 
vanha huvila-alueen käsittely on ehdotuksessa jäänyt vaillinaiseksi. 
 
 
Ehdotus nro 2, ”Nallikari X-Press” 
 
Ehdotuksen maankäytöllinen kokonaisratkaisu perustuu Holstinsalmentien länsipään 
täydentämiseen, koko rantavyöhykkeen aktivointiin sekä keskeisten toimintojen kokoamiseen 
merellisen, loivasti porrastetun ja tilallisesti tiiviisti rajatun aukion äärelle. Aukio on kauniisti 
jäsennelty ja liittyy hyvin Edeniin, tanssipaviljonkiin, tiedekeskukseen ja Vauhtipuistoon. 
Rakennusmassat ovat keskusalueella kompakteja ja arkkitehtuuriltaan varmaotteisia. Ne eivät ole 
kovin muuntojoustavia tai mahdollista vaiheittaista rakentamista. Tanssipaviljongista ja sen 
länsiterassilta aukeaa upeat merimaisemat. Havainnekuva on täynnä kesäillan tiheää tunnelmaa. 
 
Maankäytölliset perusratkaisut ovat pääosin hyvin jäsentyneitä. Ehdotettu täydennysrakentaminen 
on kauttaaltaan matalahkoa, mikä aiheuttaa erityisesti eteläisellä ranta-alueella chalet-
rakentamisen hajautumista turhan laajalle alueelle. Pohton majoitusyksiköiden laajennukset, joista 
osa on korkeampaakin rakentamista, ovat hotellikäytön kannalta hankalasti eri puolella 
kompleksia. Uusi sisäänkäyntiaukio ja meriterassi ovat onnistuneita ajatuksia. Holiday Club Oulun 
Edenin merenpuoleiselle piha-alueelle esitetty Edenin puutarha on mainio oivallus nimeään 
myöten. Puutarha on myös tyylikkäästi muotoiltu. 
 
Suunnitelmassa on panostettu erityisesti talvitoimintoihin. Jäälakeudelle kurkottava talvipuutarha 
kahviloineen, poroajoradat ja muut jäälle virittyvät liikunnalliset aktiviteetit edistävät alueen 
ympärivuotista käyttöä. Laiturirakennelmat ovat jääolosuhteiden takia haastavia toteuttaa. Myös 
tanssipaviljongin ulkokonserttialueen talvikäyttöä on mietitty osoittamalla siihen luistinrata. Se 
kääntää kuitenkin selkänsä keskeiselle aukiolle ja jää hiukan piiloon.  
 



Uimaranta-alueen perusratkaisu perustuu kevyen liikenteen yhteyden varaan tukeutuviin 
saarekemaisiin toiminnallisiin pisteisiin. Nopeaakin pyöräliikennettä sisältävän väylän vieminen 
peli- ja leikkialueiden läpi ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Entiseen rantaravintolarakennukseen 
ehdotettu lasten luontokeskus ja Nallikarin majakan käyttäminen lintutornina tuntuu osuvalta 
idealta. Leirintäalueen lisärakentaminen on sijoitettu onnistuneesti paikkoihin, joista aukeaa ainakin 
osittainen merinäköala.  
 
Nallisportin laajennus on toteutuskelpoinen ja ulkotenniskentät on sijoitettu kompaktisti toistensa 
lähelle. Kiipeilyseinä on hyvä lisä palvelutarjontaan. Holstinpuiston kehittely on jäänyt vähälle. Sen 
ja muiden puistoalueiden viivasuorat pyöräily- ja kävelyreitit eivät ole erityisen houkuttelevia. Sen 
sijaan Nallikarin itäisen rantametsikön harventaminen ja avaaminen kohti Pikisaarta ja keskustaa 
on kiinnostava ajatus: näin paikka voisi hahmottua paremmin saarena. 
 
Huvipuisto on rajattu kompaktisti Mustasalmen pohjoispuolelle. Hajautettu pysäköintiratkaisu 
mahdollistaa vihreän vyöhykkeen syntymisen Nallisportilta aina rantaan saakka – siiheksi, kunnes 
kaikki pysäköintialueet toteutetaan. Suurten matkailija- ja kävijämäärien orientoitumisen kannalta 
pieniin yksiköihin hajautetut pysäköintiratkaisut ovat haastavia, mutta sopeutuvat vaivatta 
ympäristöönsä. Mustasalmen varren käsittely perustuu sen kunnostamiseen melontakäyttöön, 
uusiin kevyen liikenteen siltoihin ja pariin rantasaunaan. Huvila-alueen täydennysrakentamisen 
määrä on sopiva, mutta alueelle esitetty liikerakentaminen kummastuttaa. 
 
Liikenneratkaisu tukeutuu pääosin olevaan liikenneverkostoon. Nallikarin rantatie on poistettu 
kokonaan. Leirintäalueen läpi osoitettu ajoyhteys ei ole onnistunut ratkaisu. 
 
 
Ehdotus nro 3, “The Butterfly and the Strip” 
 
Maankäytöllinen kokonaisratkaisu perustuu koko aluetta kiertävään viherkehään, puuston 
ympäröimään matkailu-, virkistys- ja liikuntarakentamiseen sekä rakenteelliseen pysäköintiin (2+1 
pysäköintitaloa). Tekijöiden tavoitteena on alueen vihreyden ja metsäisyyden säilyttäminen. 
Ratkaisu jää kuitenkin planssitekniikan varaan. 
 
Ehdotus sisältää onnistuneen ajatuksen koko alueen kiertävästä viherkehästä ja virkistysreitistä. 
Mustansalmen ylittävät sillat kauniine laituripoukamineen ja piknikpaikkoineen tuntuvat 
kehityskelpoiselta ajatukselta. Myös rannan pohjois-eteläsuuntainen vyöhymäinen käsittely on 
kiinnostava: laaja yhtenäinen hiekkaranta-alue saa tuekseen huolto- ja piknikvyöhykkeen sekä 
sisämaan puolelle sijoittuvien ranta-aktiviteettien ketjun. Ratkaisu on toisaalta johtanut siihen, että 
leirintäaluetta ei ole varsinaisesti laajennettu vaan uudet mökit on sijoitettu sen keskeisiin osiin. 
Leirintäalueen läpi osoitettu ajoyhteys ei ole toimiva ratkaisu. Vanhaan kahvilaan sijoitetun 
taidegallerian ei nähty tukevan kovin hyvin muita ranta-alueen toimintoja, koska se jää muista 
toiminnoista irralleen. Alueen ideoinnissa painottuu kesäkäyttö eikä talven tarjoamia 
mahdollisuuksia ole juurikaan esitetty. 
 
Holstinsalmentien varren rakentaminen on pistemäistä ja sijoittuu katulinjoista sattumanvaraisesti 
irralleen. Eri toimintojen väliset etäisyydet ovat pitkiä. Puuston säilyminen esitetyssä määrin ei ole 
uskottavaa, koska myös huolto- ja saattoliikenneyhteyksiä tarvitaan. Geometrisiin 
muotokappaleisiin perustuva arkkitehtuuri on jäykkää ja heikosti muuntojoustavaa. 
Matkailurakentamisen määrä jää ehdotukssa alhaiseksi. Siitä huolimatta majoitusrakennusten 
keskinäinen etäisyys on pitkä, mikä johtaa suoraviivaiseen ja ankaraan katettuun yhteyteen. 
 
Holstinsalmentien päättävä aukio jää kenttämäiseksi eikä valaistuksen ja osittaisen katoksen avulla 
merkitseminen riitä tekemään siitä toimintoja ja ihmisvirtoja kokoavaa tilaa jo muutenkin aavassa 
maisemassa.  
 



Ehdotuksessa on kilpailuohjelman suosituksista poikkeavia ratkaisuja. Huvipuisto ja Vauhtipuisto 
on sijoitettu Holstinpuistoon. Tämä antoi arvostelulautakunnalle erinomaisen mahdollisuuden 
maankäytöllisten perusratkaisujen vertailuun. Myös kansainvälisiä esimerkkejä metsähuvipuistoista 
on löydettävissä (esim. Fårup sommarland Tanskan Jyllannissa). Ratkaisua ei kuitenkaan pidetty 
onnistuneena, koska esim. meluhaitat viereiselle Toppilansaaren asuntoalueelle olisivat ilmeisiä 
eikä alue kokonsa takia todennäköisesti säilyisi kovin metsäisenä, jos sinne sijoittuisi kaksi 
ulkotoiminnoista riippuvaa huvipuistoa. Ajatus toiminnallisesta synergiasta on sinänsä hyvä.  
 
Pysäköinti on ratkaistu rakenteellisena vastoin kilpailuohjelma suositusta. Ehdotuksessa on esitetty 
Holstinsalmentien varteen kaksi pysäköintitaloa ja varaus kolmannelle. Vaikka maapinta-alaa ja 
metsäistä maisemaa näin säästyykin, jäävät pysäköintitalot liian kauas majoitusrakennuksista ja 
rannasta eivätkä muodosta houkuttelevaa kaupunkikuvaa Holstinsalmentien varteen. Ratkaisua ei 
voi pitää toimivana. 
 
Vanhan huvila-alueen ja Nallisportin lähistolle sijoittuva ratsastuskeskus monipuolistaisi alueen 
tarjontaa, joskin lähialueella on jo tallitoimintaa. Nallisportin laajentamiseksi on esitetty lennokas 
ajatus: tenniskentät sijoittuisivat laajennusosan katolle. (Onhan Oulussa ennenkin tempaistu: 
teatteri on meressä ja yliopisto suolla…) 
 
 
5. Kilpailun tulos 
 
 
5.1 Voittajan valinta 
 
Tutustuttuaan kilpailuehdotuksiin palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle 
sijalle ehdotuksen nimimerkki ”wave2”. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. 
 
5.2 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 
 
Jo kilpailuohjelmassa todettiin, että kilpailun tulos ei johda suoraan jatkotoimeksiantoon ja että 
kilpailun järjestäjät voivat hyödyntää kilpailuehdotuksissa esitettyjä aiheita omien 
kehittämishankkeidensa yhteydessä, tekijänoikeuslain puitteissa. Juridisen asemakaavan 
muutoksen laatii Oulun kaupunki kilpailun ratkettua. 
 
Palkintolautakunta suosittaa, että asemakaavan muutoksen pohjana hyödynnetään soveltuvin osin 
ehdotusta nro 1, ”wave2”. Sen ansiot ovat erityisesti maankäytön kokonaisratkaisussa ja 
liikenneverkostossa. Se vastaa parhaiten toimijoiden tavoitteisiin löytää ratkaisu, jonka varassa 
aluetta voidaan kehittää, ja antaa hyvät edellytykset jatkosuunnitteluun. 
 
Palkintolautakunta suosittaa, että yksittäisten tonttien ja yleisten alueiden jatkosuunnittelussa 
hyödynnetään myös muiden ehdotusten osaratkaisuja. Esimerkiksi ehdotuksessa nro 3, ”The 
Butterfly and the Strip” on ratkaistu ansiokkaasti Mustansalmen varsien virkistyskäyttö ja 
ehdotuksessa nro 2, ”Nallikari-Express”, on hyviä ideoita Nallikarin alueen ympärivuotisuuden 
tukemiseen sekä piazzan ja Edenin lähiympäristön muotoiluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 Arvostelupöytäkirjan varmennus   Oulussa 7.6.2011 
 
 
 
 
Raija Rinta-Eerkkilä, liikepaikkapäällikkö   Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja  
SOK kiinteistötoiminnot     Pohto Oy 
 
 
 
 
Tarja Karvola, hotellinjohtaja      Sirpa Walter, johtaja    
Holiday Club Oulun Eden     Nallikarin Leirintäalue 
 
 
 
 
Matti Karhula, asemakaavapäällikkö,    Timo Lajunen, kaavoitusarkkitehti, 
Oulun kaupunki      Oulun kaupunki 
 
 
 
 
Esa Kauppi, tarkastusarkkitehti,     Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri,   
Oulun kaupunki      Oulun kaupunki 
 
 
 
 
Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti,    Henry Mäkelä, tekninen lautakunta,  
Oulun kaupunki      Oulun kaupunki 
 
 
 
 
Jukka Kokkinen, asuntotoimen johtaja   Jouni Kurttila, suunnittelupäällikkö,  
Oulun kaupunki      Oulun kaupunki 
 
 
 
 
Mervi Uusimäki, liikuntasuunnittelija,     Olli Rantala, kehityspäällikkö, 
Oulun kaupunki      Oulun kaupunki 
 
 
 
 
Jouni Kähkönen, yhteyspäällikkö,    Marketta Karhu, ympäristön   
Oulun kaupunki      suojelusuunnittelija, Oulun kaupunki  
 
 
 
 
Juha Ala-Mursula, johtaja,     Helka-Liisa Hentilä, professori,  
Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos    TkT, arkkitehti SAFA 



 
5.4  Nimikuorten avaus 
 
 
Sihteeri totesi nimikuoret avaamattomiksi. 
 
Ensimmäiselle sijalle asetetun ehdotuksen nro 1, ”wave2” tekijäksi paljastui: 
 
Linja-arkkitehdit Oy, Oulu  
 
 
Muiden ehdotusten tekijät ovat: 
 
Nallikari-Express: arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, Helsinki sekä 
 
The Butterfly and the Strip: 70º N arkitektur as, Tromssa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpailun tulosten julkistamistilaisuus pidetään 16.6.2011 klo 10 Oulun Edenissä. 
 
Kilpailuehdotusten tekijöiden nimet sekä pienennökset kilpailuehdotuksista ovat 
arvostelupöytäkirjan liitteenä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





 



 



 







 



 



 



 







 



 



 



 



 



 
 
 
 
 


