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1. Kilpailukutsu
Oulun kaupunki järjestää yleisen arkkitehtuurikilpailun Oulun uuden museo- ja
tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta. Tavoitteena on rakentaa Museo- ja
tiedekeskus Luupin käyttöön arkkitehtonisesti korkeatasoinen, vetovoimainen ja
nykyaikaisen toiminnan vaatimukset täyttävä museo- ja tiedekeskusrakennus, joka
laadullaan nostaa myös sijaintialueensa arvoa ja viihtyisyyttä.
Museo- ja tiedekeskus Luupin vierailukohteisiin kuluvan Tietomaan käytössä olevaan
suojeltuun
päärakennukseen
tehdään
peruskorjaus
ja
tilamuutoksia.
Peruskorjattavaan osaan liittyvä Tiedeteatteriosa puretaan. Suojellun rakennuksen
yhteyteen rakennetaan laajempi uudisosa. Uuteen rakennuskokonaisuuteen tulee
sijoittumaan pääosa Luupin museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä
Luupin käyntikohteisiin kuuluvat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo.
Kohteen rakennussuunnittelu ajoittuu vuosille 2022-2023 ja rakentaminen vuosille
2024-2026 siten, että uudet tilat voidaan avata yleisölle 2026, kun Oulu on Euroopan
kulttuuripääkaupunki.
Kilpailukutsu on julkaistu Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa
Tenders Electronic Daily:ssä (TED), HILMA:ssa sekä kilpailun verkkosivuilla
www.ouka.fi/museo-jatiedekeskus.
Lisäksi
kilpailusta
ilmoitetaan
Suomen
Arkkitehtiliiton verkkosivujen kilpailukalenterissa, Arkkitehtiuutisissa ja muissa
viestikanavissa.

1.1 Kilpailumuoto
Kilpailu on avoin yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailu on Suomen julkisia hankintoja
koskevan lain mukainen suunnittelukilpailu. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen
Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailukieli on suomi.
Kaikki kilpailuasiakirjat ja ehdotukset laaditaan suomen kielellä.

1.2 Osanotto-oikeutetut
Työryhmässä tulee olla mukana nimettynä vastaavana jäsenenä (tekijä) vähintään
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, jolla on oikeus harjoittaa
ammattiaan Euroopassa ja toimia kohteen vastuullisena rakennussuunnittelijana.
Työryhmällä tulee olla pätevyys ja valmius kilpailuehdotuksen pohjalta tehtävän
jatkosuunnittelutoimeksiannon läpiviemiseen.
Kilpailuryhmissä odotetaan olevan riittävä asiantuntemus myös rakennesuunnittelun,
pihasuunnittelun ja näyttelysuunnittelun aloilta.
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Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai
lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen
valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin
kilpailijoihin verrattuna.

2. Kilpailukohde
2.1

Kilpailualue

Kilpailualue sijaitsee Oulun kaupungin Myllytullin kaupunginosassa, noin 700 metriä
rautatieasemalta pohjoiseen ja kävelymatkan päässä Oulun ydinkeskustasta.

RAUTATIEASEMA

Kilpailualueen sijainti kaupunkirakenteessa.

Kilpailualue ja osa sen ympäristöstä on Myllytullin vanhaa teollisuusaluetta, jota on
täydennysrakennettu 2000-luvun aikana. Lähialueella sijaitsee useita vuoden 2015
jälkeen rakennettuja rakennuksia. Teollisuusrakennuksia on muutettu asuin-, liike- ja
toimistokäyttöön.
Kilpailualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY) Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus.
Kilpailualue käsittää nykyisen Tiedekeskus Tietomaan, joka toimii entisissä Veljekset
Åström Oy:n nahkatehtaan voima-asemalla (A), sen laajennusosassa (B) ja vesitornissa
(C), sekä niitä ympäröivät yleisten palvelujen (D) ja pysäköinnin (E) alueet sekä
Nahkurintorin (F).
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Kilpailualueen rajaus.
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Kilpailualue rajautuu koillisessa Nahkatehtaankatuun ja kadun toisella puolella
sijaitsevaan oppilaitosrakennukseen (G), kaakossa asuinkortteleihin (H, I ja J),
lounaassa Makasiinikatuun ja kadun toisella puolella sijaitsevaan Oulun Energian
kortteliin (K), luoteessa Åströmin entisiin teollisuuskiinteistöihin, jotka nyt toimivat
nykyisin asuin- ja toimistotiloina (L ja M) sekä pysäköintilaitokseen (N). Kilpailualueen
läheisyydessä sijaitsee Luuppi-organisaatioon kuuluva Oulun taidemuseo (O).
Rakennukset A ja C, Nahkatehtaankatu 6

Åströmin nahkatehtaan voima-asema ja
vesitorni ovat valmistuneet vuosina 192124 ja ne ovat olleet Museo- ja tiedekeskus
Luupin vierailukohteen Tiedekeskus
Tietomaan käytössä vuodesta 1988.
Rakennukset on asemakaavassa osoitettu
suojeltavaksi merkinnällä sr3, suojeltava
rakennus tai sen osa, joka on pyrittävä
säilyttämään. Rakennuksessa tehtävät
korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja
uudisrakentaminen on pyrittävä suorittamaan siten, että rakennuksen
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunki-kuvallisesti arvokas luonne
säilyy.
Rakennus B, Nahkatehtaankatu 6

Tiedekeskukseen liittyy vuonna 1988
rakennettu
Tiedeteatteri-laajennusosa,
joka
edustaa
postmodernismia.
Laajennusosan pohja-ala on noin 470 m2
ja sen on yhdistetty voima-asemaan.
Laajennus yhdys-käytävineen on päätetty
purkaa. Rakennuksessa
on paljon
rakenneteknisiä ongelmia ja korjausta
vaativia vaurioita, tilat eivät vastaa
nykyisiä tai tulevia tarpeita ja purkaminen
mahdollistaa Luupin tavoitteita vastaavan suuremman laajennuksen rakentamisen.
Pohjois-Pohjanmaan museon (edustaa Museovirastoa) näkemyksen mukaan
tiedeteatteri voidaan korvata uudisrakennuksella. Perustelun on, että rakennus on
käyttörakennus, jonka asema Tietomaan tarjonnassa on pienentynyt monipuolisen
näyttelytarjonnan lisääntyessä, eikä rakennusta voida uusiokäyttää Tietomaan
uudessa toimintakonseptissa.
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Rakennus G, Nahkatehtaankatu 3

Nahkatehtaankadun pohjoispuolella on
Ammattiopisto Luovin kaksikerroksinen
punatiilirakennus, joka on valmistunut
vuonna 1986.

Rakennus H, Nahkatehtaankatu 10

Nahkatehtaankatu
Nahkurintorin
laidalla on vuonna 1996 rakennettu
punatiiliverhoiltu asuinrakennus, jonka
omistaa SATO Oyj.

Rakennus I, Makasiinikatu 9

Myllytullintorin laidalla sijaitsee vuonna
1995
valmistunut
viisikerroksinen
asuinkerrostalo. Rakennusta hallinnoi ja
sen asuntoja vuokraa Oulun kaupungin
omistama Sivakka-yhtymä Oy.
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Rakennus J, Makasiinikatu 6

Makasiininkadun toisella puolella oleva
vuonna
1991
valmistunut
asuinkerrostalo on myös Sivakan kohde.
Rakennusta on korotettu lisäkerroksella
vuonna 2020. Talossa toimii myös Oulun
kaupungin varhaiskasvatusyksikkö PikkuAinon päiväkoti.

Kortteli K, Makasiinikatu 2

Suunnittelualueen läheisyydessä, niin
sanotussa Oulun Energian korttelissa on
käynnissä asemakaavan muutos, jonka
tarkoituksena on mahdollistaa
osoitteessa Kasarmintie 6 sijaitsevan
tontin kehittäminen
toimitilarakentamisen käyttöön.
Olemassa olevat rakennukset on
tarkoitus korvata uudisrakennuksilla.
Kaavaehdotus on asetettu nähtäville
7.6.2022.

Rakennus L, Kasarmintie 8

Åströmin
tehtaisiin
kuulunut
teollisuusrakennus on valmistunut 1922
ja muutettu asuinkäyttöön vuonna 1996.
Suuri osa Asunto-osakeyhtiö Oulun
Ainolan
Portin
omistusasuntojen
pääikkunoista suuntautuu kilpailualueen
suuntaan.

8

OULUN MUSEO- JA TIEDEKESKUS - KILPAILUOHJELMA

Rakennus O, Kasarmintie 9

Kilpailualueen läheisyydessä sijaitsee Oulun taidemuseo. Museon sisäänkäynti näkyy
Nahkurinpolun päätteenä. Alun perin liimatehtaana toiminut rakennus on valmistunut
vuonna 1921, sitä on laajennettu vuonna 1989 ja se on valmistunut
taidemuseokäyttöön vuonna 1990. Taidemuseon ja tulevan uuden museo- ja
tiedekeskuksen välinen näkymä ja kulkuyhteys Nahkurinpolun kautta on Luupin
pääkohteiden yhteistoiminnan kannalta erittäin tärkeä.
Rakennus M, Kasarmintie 8 c, d, e ja h / Nahkatehtaankatu 2

Åströmin päällisnahkatehdas valmistui
vuonna 1907 ja sitä korotettiin yhdellä
kerroksella vuonna 1922. Rakennus
muutettiin
ja
laajennettiin
toimistokäyttöön 2000-luvun alussa.

2.2

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä C-1, Oulun keskustatoimintojen
alue. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee luoda
edellytyksiä
kansainvälisen,
kaupallisesti
vetovoimaisen
ja
viihtyisän
kaupunkikeskustan kehittymiselle varaamalla alueita tiivistä kaupunkirakentamista ja
monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä korkeatasoisen kaupunkikuvan
kehittämisen periaatteet. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on
varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Alueelle saa
sijoittaa
merkitykseltään
seudullisia
vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
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Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus
on määriteltävä siten, että alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen
keskustahakuisiin
toimintoihin
painottuvan
kokonaisuuden.
Oulun
keskustatoimintojen aluetta tulee kehittää Pohjois-Suomen kaupallisena
pääkeskuksena ja alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten ja palveluiden
saavutettavuuden kehittämiseen.
Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus on Oulun historiallisesti
merkittävimpiä alueita. Hupisaarten-Plaatansaaren puistoalue on maakunnallisesti
arvokasta aluetta.

2.3

Yleiskaava

Uuden Oulun lainvoimainen yleiskaava (kaavakartta 2, keskeinen kaupunkialue 2030)
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2016.
Kilpailualue kuuluun yleiskaavatasolla kokonaisuuteen, joka voimassa olevassa Uuden
Oulun yleiskaavassa on osoitettu merkinnällä C: pääkeskus, keskustatoimintojen alue.
Alue varataan Oulun kaupunkiseutua ja sen vaikutusaluetta palveleville
keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle,
keskustaan soveltuvalle asumiselle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille
työpaikkatoiminnoille. Keskustoimintojen alueelle saa sijoittaa merkitykseltään
seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Suurin osa kilpailualueesta on yleiskaavassa kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti tärkeää kohdetta tai aluetta. Merkinnällä on osoitettu
valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY 2009) ja
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee
edistää
kulttuuriperintöja
maisema-arvojen
turvaamista
siten,
että
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään.
Suunniteltaessa alueelle muutoksia on turvattava alueen ominaisluonteen ja
erityispiirteiden säilyminen. Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista
hankkeista on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.
Muu osa kilpailualueesta sen kaakkoisnurkassa on yleiskaavassa rakennusperinnön,
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti arvokasta aluetta.
Merkinnällä on osoitettu Oulun keskeisen alueen arvokkaat alueet. Rakennusperintöä
vaalitaan pitämällä aluetarkoituksenmukaisessa käytössä. Alueella oleva
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään.
Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen
erityisten arvojen säilymisestä.
Kasarmintien luoteispuolelle on osoitettu merkintä Oulujoen suiston kaupunkipuisto.
Merkinnällä on osoitettu suistoalue, jolla on erityisiä maisema-, historia-,
kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Aluetta tulee hoitaa ja kehittää niin, että sen
erityisarvot säilyvät.
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Ote Uuden Oulun yleiskaavakartasta. Yleiskaavakartta määräyksineen on saatavissa Oulun karttapalvelusta.

2.4

Asemakaava

Kilpailualueella on tällä hetkellä voimassa 18.4.1989 vahvistettu asemakaava, jossa
Tietomaan rakennukset sisältävät tontit on osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueiksi (YY). Tietomaan päärakennus (voima-asema) ja torni on
suojeltu asemakaavassa. Tiedeteatterin vieressä on rakentamaton tontti, joka on
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Makasiinikadun varressa on autopaikkojen
korttelialue (LPA-4), jonka kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville
korttelialueille.
Kilpailualueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa
Tietomaan rakennuksen lisärakentaminen. Asemakaavaa tullaan muuttamaan
arkkitehtuurikilpailun tulosten perusteella, joten voimassa olevaa asemakaavaa e ole
tarvetta noudattaa. Tietomaan päärakennus (voima-asema) ja torni tulee kuitenkin
säilyttää. Ajoyhteys kilpailualueelle tulee järjestää Makasiinikadulta. Asemakaavan
muutoksen on tavoitteena valmistua vuodenvaihteessa 2023/2024.
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Asemakaava määräyksineen on saatavissa Oulun karttapalvelusta.

2.5

Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus

Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus on Museoviraston määrittelemä
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Valtioneuvoston
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös edellyttää, että
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot,
kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien
suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.
Oulujoen ja meren yhtymäkohtaan sisältyy Oulun kaupungin historiallisesti
merkittävimpiä alueita. Oulujoen suun alue on laaja ja sitä leimaavat monimuotoinen
teollisuuteen liittyvä rakennuskanta, vesivoimalaitos sekä joenrantojen puistovyöhyke.
Oulujoen suiston saarirakenne on syntynyt maankohoamisen myötä.
Kilpailualueen läheisyydessä sijaitseva Oulujoen suistoalueen puistovyöhyke koostuu
useasta kapeiden vesiuomien toisistaan erottamasta saaresta.
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Merikosken
voimalaitos
Lasaretinsaari
Hupisaaret
Korkiasaari
Pikisaari

Ilmakuva vuodelta 1939.

Hupisaarten edustalla on jäänteitä lohipadoista ja ohituskanavaksi pengerretystä
tervaveneiden vetoväylästä. Hupisaaret ovat 1800-luvun lopulta lähtien olleet
kaupunkilaisten virkistysalueena. Arkkitehti Oiva Kallion suunnittelemassa Ainolarakennuksessa vuodelta 1931 on Pohjois-Pohjanmaan museo. Hupisaarten
puistovyöhykkeeseen liittyvät lisäksi Myllytullin vanhan teollisuusalueen Åströmin
nahkatehtaan rakennukset. Entisessä Åströmin liimatehtaassa sijaitsee nykyään Oulun
taidemuseo ja tehtaan voimalaitoksessa tiedekeskus Tietomaa. Teolliseen historiaan
limittyvät myös Åströmin puisto ja sen reunalla sijaitseva, Åströmin suvun 1890-luvulla
rakennuttama, Villa Rauhala.

Oulunjoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus
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Hupisaarten puistoalueeseen nykyisin liittyvä Sairaalasaari on ollut nimensä mukaan
sairaalakäytössä 1830-luvulta lähtien, jolloin sinne sijoittui lääninsairaala entisen
kruununpolttimon rakennuksiin. Sotilaskäytössä vuoteen 1999 olleen sairaalasaaren
rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Sotilassairaalan päärakennus on 1800-luvun
puolivälistä, ns. Kilstupa 1800-luvun alkupuolelta, tiilinen esikuntarakennus vuodelta
1922 sekä entinen mielisairasosasto vuodelta 1879.
(Teksti on koostettu otteista Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY raportista, Museovirasto)

2.6

Åströmin nahkatehdas

Kaksoset Johannes ja Elias Åström syntyivät 1805 Kalixissa Ruotsissa. Johannes muutti
Ouluun 1823, jossa työskenteli nahkurimestari Boströmin palveluksessa. Hän asettui
asumaan Tornioon 1831, josta osti Norjaan muuttaneen nahkuri Juseliuksen
liiketoiminnan. Elias puolestaan ryhtyi satulasepäksi Ouluun, jossa työllisti
parhaimmillaan 75 henkeä satula-, vaunu- ja lakkatehtaissaan.
Johanneksen pojista Karl Robert syntyi 1839
ja Hemming 1844. Karl kävi ensin koulua
Torniossa ja sitten kolme luokkaa lukiota
Oulussa. Hän työskenteli aina vuoteen 1861
isänsä yrityksessä, kunnes sai nahkurin kisällin
paperit. Karl osti palaneen fajanssitehtaan
Dammisaaresta Myllytullista ja perusti sinne
Karl Robert Åström
Hemming Åström
nahkatehtaan vuonna 1863. Tehdas aloitti
toimintansa jo saman vuoden keväällä. Viisi vuotta myöhemmin hänen veljensä
Hemming Åströmin liityttyä osakkaaksi ja yhtiö sai nimekseen Bröderna Åström.
Tehdas kasvoi kotimaisen kysynnän ja Venäjän viennin ansiosta. Vuoteen 1897
mennessä työntekijöiden määrä oli 564. Tehdasalue laajeni kattamaan ison osan
nykyisestä Myllytullin kaupunginosasta ja tuotanto monipuolistui. Aluksi tehdas
valmisti vain pohja- ja päällisnahkaa ja konehihnoja. Kenkätehdas perustettiin 1875,
remmitehdas 1885, valjastehdas 1890 ja salkkutehdas 1894. Lisäksi tehdasalueella oli
oma tiilitehdas, metallivalimo ja liimatehdas. Hemming Åström kuoli 1895 ja Karl
Robert 1897. Veljekset olivat mukana lähes kaikissa Oulun talouselämän ja kaupungin
hankkeissa; höyrylaivaosakeyhtiössä, rautatiesuunnitelmissa, sanomalehtiyhtiössä,
sähköistys- vesijohto- ja rakennushankkeissa. Tehdas siirtyi kokonaan Karl Robert
Åströmin perillisille 1897 ja sen johtajaksi tulivat hänen poikansa ensin John Robert
Åström ja myöhemmin Hemming Emanuel Åström.
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Åströmin tehtaan rakennuksia 1940-luvulla (kuva: Lyhyt Åströmin nahkatehtaan historia)

Nykytilanne

Ensimmäisen maailmansodan aika oli tehtaan kulta-aikaa lähinnä venäjän armeijan
tilausten vuoksi. Suomen sisällissodan jälkeen yhteydet Venäjälle katkesivat ja tehtaan
pitkä alamäki alkoi.
1920-luvulla Veljekset Åström rakensi ensimmäisen maailmansodan aikana tehdyillä
voitoilla uuden vesitornin, voimalaitoksen, liimatehtaan ja toimistorakennuksen.
Vaikka kauppa Venäjälle oli pysähtynyt 1918, yhtiön johto uskoi, että vienti alkaisi
Tarton rauhan jälkeen uudelleen. Venäjän viennin tyrehtymisen lisäksi tehtaat kärsivät
15
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kotimaisen pajunparkin kalleudesta, maaseudun hevoskannan vähenemisestä ja
uusista kilpailijoista Etelä-Suomessa. 1930-luvun lopulla tuotantoa pystyttiin taas
kasvattamaan ja työntekijämääräkin nousi 950:een. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi
yhtiö ajautui kuitenkin Pohjoismaiden Yhdyspankin omistukseen. Sota-aikana
armeijan tarpeet takasivat nahkatuotteiden kysynnän, mutta 1950-luvulla
nahkatuotteiden kysyntä jatkoi pienenemistään. Nahkasaappaiden ja -remmien sijaan
yhtiö alkoi valmistaa reppuja, kevyitä nahkakenkiä ja jääkiekkosuojuksia. Tämä ei
kuitenkaan auttanut vaan tehtaan omistajat lakkauttivat tehtaan 1960. Veljekset
Åströmin tilalle perustettiin En-Ko Oy (Entisen Nahkatehtaan Kiinteistöjen Omistajat
Oy) hallinnoimaan vanhoja tehdaskiinteistöjä.

Veljekset Åström nahkatehtaat ennen 1940-lukua.

Tehtaan viimeinen toimitusjohtaja Runar Sandelin jatkoi nahan ja kenkien
valmistamista perustamassaan uudessa yhtiössä, joka sai En-Ko:lta luvan käyttää
vanhaa Veljekset Åström -nimeä. Kenkien lisäksi yhtiö alkoi valmistaa uusia tuotteita
kuten asekoteloita, panosvöitä, pesäpalloräpylöitä ja puukontuppia. Tehdas siirrettiin
Oulaisiin 1970, mutta toimintaa ei saatu kannattavaksi sielläkään. Veljekset Åström
teki konkurssin ja lopetti toimintansa 1974.
(Tekstissä on otteita Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY raportista, Museovirasto sekä Lyhyt
Åströmin nahkatehtaan historia -dokumentista, Suomen nahkurien yhdistys).

2.7

Museo- ja tiedekeskus Luuppi

Museo- ja tiedekeskus Luuppi aloitti toimintansa vuonna 2013, kun Oulun kaupungin
kahdeksan museota ja tiedekeskus yhdistettiin samaan organisaatioon.
Kokonaisuuteen kuuluvat suurimpina Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo,
Tiedekeskus Tietomaa, Turkansaaren ulkomuseo ja Kierikkikeskus. Kesäisin avoinna
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olevia
pienempiä
erikoismuseoita
ovat
Oulunsalon
kotiseutumuseo,
Merimiehenkotimuseo, Pateniemen sahan museo ja Oulun linnan kellari.
Museo- ja tiedekeskus Luuppi kerää, vaalii ja kertoo pohjoisia tarinoita. Erilaiset tarinat
ovat löydettävissä kaikkien yhdeksän Luupin käyntikohteen näyttelyissä, museoiden
kokoelmissa ja tiedekeskuksen tallentamissa ilmiöissä. Myös Luupin kohteiden
rakennukset ovat merkittävä osa pohjoista historiaa ja oululaista arkea.
Luuppi on monipuolinen suurennuslasi, jonka avulla jokainen voi tutkia pohjoisen
elämän ilmiöitä ja esineitä lähempää. Luuppi antaa mahdollisuuden katsoa syvälle
historiaan, visioida tulevaa ja inspiroitua näkemästään.

2.8

Ainola, nykyinen Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan
museo
on
perustettu vuonna 1896. Vuosina 1911–
1929 museo toimi vanhassa Åströmin
perikunnan
lahjoittamassa
Ainolahuvilassa. Huvila tuhoutui tulipalossa 9.
heinäkuuta 1929.

Museo
sijaitsee
tällä
hetkellä
Ainolanpuistossa
Hupisaarilla
Ainola, kirjasto ja museo
Myllytullin kaupunginosassa Oulun
keskustan tuntumassa. Vuonna 1931
valmistuneen museorakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Oiva Kallio.
Rakennus on laajan peruskorjauksen
tarpeessa,
eikä
sen
tiloja
ole
mahdollista
muuttaa
vastaamaan
nykyaikaisen museotoiminnan tarpeita.
Oulun kaupunki on päättänyt luopua
Pohjois-Pohjanmaan museon nykyinen rakennus.
rakennuksesta ja rakennuttaa PohjoisPohjanmaan museolle uudet tilat Tietomaan yhteyteen kilpailun kohteena olevaan
rakennukseen.
Pohjois-Pohjanmaan museon tehtävänä on pohjoispohjalaisen kulttuurin kerääminen,
tallentaminen, esitteleminen ja vaaliminen. Vastuumuseona sen toiminta-aluetta on
koko Pohjois-Pohjanmaa. Museolla on 80 000 esineen karttuva kokoelma sekä mittava
kuvakokoelma. Kokoelmista on näyttelyissä esillä vain murto-osa, suurinta osaa
esineistöstä säilytetään toisaalla sijaitsevassa kokoelmakeskuksessa.
Pohjois-Pohjanmaan museo kertoo tarinoita kotikaupungista ja sen asukkaista satojen
vuosien takaa tähän päivään. Yleisötyön, mm näyttelyiden ja tapahtumien, kautta
tuodaan esiin oululaisuuden sekä laajemminkin pohjoissuomalaisen kulttuurin
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ominaispiirteitä. Päänäyttelyssä kerrotaan pohjoisen keskuskaupungin kasvusta ja
kehittymisestä
1600-luvun
käsityöläiskaupungista
1700-luvun
merenkulkukaupungiksi, kansainväliseksi 1800-luvun tervakaupungiksi ja 1900-luvun
globaaliksi teknologiakaupungiksi.

2.9

Tiedekeskus Tietomaa

Tiedekeskus Tietomaa oli avaamisvuotenaan 1988 Suomen ensimmäinen
tiedekeskus. Tiedekeskus toimii entisissä Veljekset Åström Oy:n nahkatehtaan voimaaseman ja vesitornin tiloissa. Vanhassa vesitornissa on hissi, jolla pääsee 35 metrin
korkeudessa olevalle näköalatasanteelle ihastelemaan Oulun parhaita näköaloja.
Tiedekeskuksen tehtävänä on tiedeviestintä ja tiedepääoman kasvattaminen
näyttelyiden, tapahtumien, työpajojen ja tiedenäytösten avulla. Tietomaassa on
vieraillut vuosittain noin 60 000 asiakasta, ennätysvuonna 75 000 asiakasta.
Tiedekeskuksen toiminnassa keskeistä on kokeileminen, itse tekeminen ja sitä kautta
oppiminen. Näyttelyissä kaikkiin kohteisiin saa ja pitääkin koskea. Tämä on keskeisin
ero museaalisiin näyttelyihin, missä kokoelmien esineisiin ei saa koskea.
Tietomaassa on yhtäaikaisesti esillä 3 - 5 toiminnallista teemanäyttelyä, joissa on noin
130 toiminnallista kohdetta. Näyttelyitä suunnitellaan ja rakennetaan itse tai
vaihtoehtoisesti vuokrataan toisen tiedekeskuksen toteuttama näyttelykokonaisuus.
Etenkin vuokranäyttelyissä korostuu tilan korkeus ja lattian pinta-ala, koska monet
näyttelyt on suunniteltu 600 – 800 m2 suuruisiin ja reilun 4 metriä korkeisiin tiloihin.

2.10 Olosuhteet
2.10.1 Maisema ja luonto

Tietomaan vieressä sijaitsee Nahkurintori, joka on kivipintainen aukio. Aukion
itäreunalla on kaunis pylväshaaparivi (b) sekä pensaita. Nahkatehtaankadun puolella
on hieno lehmuspuistikko (a) täsmällisissä riveissä. Lehmuksia kasvaa myös torin
Nahkurinpolun puoleisella laidalla. Tietomaan sisäänkäynnin vieressä on pensas- ja
perennaistuksia. Talon kulmauksessa kasvaa vaahtera ja rivi syreenipensaita.
Tietomaan torni näkyy maisemassa kauas. Sen edessä on yksittäinen vaahtera sekä
syreenipensas. Tietomaan Nahkurinpolun puoleisen seinän vieressä kasvaa kolme
isohkoa vaahteraa. Tietomaan laajennusosan vieressä, paikoitusalueen laidalla,
kasvaa komeita vaahteroita. Paikoitusalueen itäpuolella Nahkurinpolun varrella on
pylväspihlajarivistö (c) ja pensasistuksia. Iso pysäköintialue Makasiinikadun varrella
hallitsee maisemaa alueen eteläreunalla. Näkymää asunto-osakeyhtiö Ainolan Portin
pääikkunoista pysäköintialueelle päin pehmentää koivurivistö (d). Koivut rajaavat
pysäköintialuetta myös eteläpuolella. Koivut kasvavat hieman kuluneella
nurmipinnalla. Pysäköintialueella on muutamia pensassaarekkeita.
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Tietomaan eteläpuolella olevaa henkilökunnan paikoitusta reunustaa länsipuolella
pihlajarivistö, jonka alla kasvaa idänvirpiangervoa. Istutusalueen kaarrokkeessa kasvaa
kaksi suurta koivua, joiden alla on pensaita.
2.10.2 Liikenteen lähtökohdat

Kasarmintie
on
alueen
merkittävin
moottoriajoneuvoliikenteen
väylä.
Tulevaisuudessa tavoitteena on rauhoittaa liikenneympäristöä hidaskatumaiseksi ja
vähentää Kasarmintien autoliikennettä ohjaamalla sitä enemmän Tulliväylälle. Näin
saadaan enemmän tilaa kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle. Liikenne
kilpailualueelle kulkee Kasarmintieltä Makasiinikadun ja asemakaavan LPA-4-alueen
kautta.
Kasarmintiellä liikennöi yksi joukkoliikennelinja 30 minuutin vuorovälillä arkisin.
Heikinkadulla pohjoisen alikulun vieressä on joukkoliikennepysäkki, missä on useita
linjoja ja tiheämpi vuoroväli. Cityliikenne ajaa Nahkatehtaankadulta Intiön
kasarmialueelle 30 minuutin vuorovälillä. Vuoden 2023 alusta alkaen linja siirtyy
kulkemaan Myllytullin läpi reittiä Myllytullinkatu – Myllytullintori – Puusepänkatu.
Oulun pyöräilyverkkoa koskevassa baanaverkkosuunnitelmassa on osoitettu alueelle
polkupyöräbaanat ”Haabaana” Kasarmintielle sekä ”Kaijobaana” Hupisaarten läpi.
Baanaratkaisuja tarkennetaan tulevina vuosina. Alue on hyvin saavutettavissa kävellen
ja pyörällä.
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2.10.3 Perustamisolosuhteet

Perustamisolosuhteet ovat normaalit. Suunnittelun käynnistyessä tonteilla suoritetaan
tarvittavat pohjatutkimukset.
2.10.4 Kunnallistekniset verkot

Uudisrakennukset tullaan liittämään
kunnallisteknisiin verkkoihin.

kaupungin

alueella

oleviin

ympäröiviin

2.10.5 Häiriötekijät

Kilpailualueella ei ole erityisiä meluhaittaa tai päästöjä aiheuttavia tekijöitä.
Maaperässä havaituista haitta-aineista ei katsota aiheutuvan nykyisessä maankäytössä
merkittävää riskiä, joten kohteessa ei katsota olevan välitöntä kunnostustarvetta.
Nykyisen asemakaavan mukaista rakentamista alueelle ei kuitenkaan voida
rajoituksetta osoittaa, ellei kohdetta kunnosteta.

Massanvaihtoalue mikäli alueelle rakennetaan (AFRY 2020)
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3. Suunnitteluohjeet
3.1

Oulun museo- ja tiedekeskuksen toiminnan tavoitteet

Tiede – ja museokeskus on osaajien ja asiantuntijoiden yhteisö, jonka on mahdollista
tehdä asioita yhdessä uudella tavalla. Sisällöntuotannossa korostuvat laajat
yhteistyöverkostot ja asiakkaiden osallistaminen. Keskus kertoo tarinoita Oulusta ja
oululaisista, ilmiöistä ja pohjoissuomalaisesta identiteetistä – miten ne ovat
rakentuneet ennen, nyt ja tulevat tulevaisuudessa rakentumaan.
Museo- ja tiedekeskus Luupin missio on Rakastu tieteeseen, taiteeseen ja
kulttuuriperintöön.
Luupin visiona on olla Moniääninen Oulun ylpeydenaihe. Moniäänisyydessä kuuluvat
tiiviiden yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta nousevat tarinat,
näkemykset, näkökulmat ja monikulttuurisuus sekä luuppilaisten omat äänet.
Ylpeyden aihetta tuottavat positiivinen esille nousu, Oulun parhaiden ja hienoimpien
piirteiden esiin tuominen, oman työn tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla, ajan
hermolla oleminen, edelläkävijyys ja näkemyksellisyys ilmiöiden esille tuomisessa,
uusien aiheiden ja esitystapojen tuottaminen, vetovoimaisuus ja vahva kiinnostus
Luupin esittelemiä sisältöjä kohtaan.
Tuleva näyttely- ja tapahtumakeskus tulee olemaan täysin uudenlainen kokemus,
missä museon ja tiedekeskuksen sisällöt yhdistyvät monipuoliseen eri taiteenalojen
tapahtumatarjontaan. Keskuksessa tulee olemaan toimintaa aamusta pitkälle iltaan ja
jopa yöhön, ja tavoitteena on yli 200 000 vierailijaa vuodessa.
Museo- ja tiedekeskuksen toiminnan tavoitteena on:
• Tarjota asiakkaille kokonaisvaltainen elämys, joka yhdistää taiteen, tieteen,
teknologian ja historian sisällöt, monipuoliset tapahtumat ja kulinaristiset
kokemukset.
• Osallistaa sisällöntuotannossa laajoja yhteistyöverkostoja ja asiakkaita.
• Luoda museoista aidosti yhteisiä julkisia tiloja, jonne kaikkien on turvallista
tulla.
• Kehittää museoiden roolia mediana, joka herättää keskustelua ajankohtaisista
asioista.
• Olla areena myös elävälle taiteelle.
• Toimia tuottajana ja välittäjänä uudenlaisille projekteille, esimerkiksi
immersiiviset, digitaaliset teokset ja installaatiot, historian elävöittäminen sekä
erilaiset verkkomateriaalit ja -sovellukset.
• Kehittää kokonaan uusia toimintamalleja ja tiloja, joiden ansiosta voidaan
nopeasti reagoida ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin.
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•

•
•

3.2

Olla muuntautumiskykyinen myös tilojen suhteen, jotta voidaan järjestää
helposti esim. Pop up -näyttelyjä, näyttelyjen oheisohjelmaa ja itsenäisiä
tapahtumia.
Olla verkossa 24/7 Digiluuppina, jolloin kokoelmat ja tietovarannot ovat
saavutettavissa kaikille kaikkialla.
Avata käsikirjastot yleisölle.

Tilavaatimukset

Luuppi-kokonaisuuden perustamisesta alkaen yksi keskeinen tavoite on ollut sijoittaa
Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Tiedekeskus Tietomaa samaan
rakennukseen ja siten muodostaa yksi iso näyttely- ja tapahtumakeskus, jossa myös
Luupin sisäinen yhteistyö tehostuu. Tämä toive toteutuu nyt osittain, kun Tietomaan
ja Pohjois-Pohjanmaan museon toiminnot saadaan saman katon alle Taidemuseon
läheisyyteen ja kaikkien kolmen yksikön henkilöstö sijoittuu samoihin tiloihin.
Hankesuunnitteluvaiheessa kohteesta on laadittu kaksi erilaista viitesuunnitelmaa ja
tilaohjelmaa. Hankkeesta on tehty kustannusarvio ja toteuttamispäätös laajemman,
ns. VE2-version pohjalta. Kilpailuohjelman liitteenä oleva hankesuunnitelma kuvaa siis
yhden, hankesuunnitteluvaiheen tilaohjelmalla tehdyn ratkaisun kilpailutehtävään.
Kilpailijan
tehtävänä
on
esittää
oma
ehdotuksensa
sijoittamalla
tilaohjelmakaavakkeessa luetellut tilat vapaasti vanhaan rakennukseen tai uudistiloihin
ellei tilaohjelmassa ole toisin sanottu.
Tilaohjelma tilaryhmien mukaan:
Asiakaspalvelutilat
Ravintola
Näyttelytilat
Black box -monitoimisali
Learning center (ns. peda)
Makers Space & Lasten museo
Aputilat
Hallinnolliset tilat
Henkilökunnan sosiaalitilat
Tekniset tilat
(Väestönsuojatilat sis. Tilaohjelman tiloja)
YHTEENSÄ

486
275
2425
630
230
190
504
621
45
549
1%
5 955 m2

Uudisrakennus suunnitellaan alueelle, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnitelman tulee ottaa huomioon Åströmin
tehdasalueen historia ja merkitys. Uusi näyttelyrakennus, entinen voima-asema ja
vanha vesitorni muodostavat Ouluun uuden tapahtumakeskuksen ja maamerkin.
Suurin osa vierailijoista saapuu joko autolla tai kävellen keskustan suunnasta
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Makasiininkadun kautta. Monet vierailevat samalla kertaa myös viereisessä
Taidemuseossa. Rakennuksen näkyvyys ja vetovoimaisuus ympäristössään, sekä
näkymät Makasiininkadun, Taidemuseon ja Nahkatehtaankadun suuntaan ovat siten
keskeisiä. Rakennuksen julkisen käyttötarkoituksen sekä rakennuksen tarjoaman
ohjelmiston tulisi voida näkyä myös ulospäin.
Pohjoisen sijainnin ansiosta Oulun luonnonvalo-olosuhteet ovat hyvin vaihtelevat.
Kesäisin valoa on runsaasti ympäri vuorokauden, kun taas talviaikaan päivä on hyvin
lyhyt ja julkisten rakennusten käyttöajasta suuri osa ajoittuu hämärän ja pimeän aikaan.
Tästä syystä rakennuksen suunnittelussa on oleellista ottaa huomioon myös pimeän
ajan arkkitehtoninen ilme. Valaistuksen tulee kunnioittaa suojellun rakennuksen
arkkitehtuuria, eikä valaistus saa tuottaa näkemäalueen asuinrakennuksiin yltävää tai
alueen käyttäjiä häiritsevää häikäisyä tai häiriövaloa.
Maanpinnan alapuolelle sijoittuvien tilojen suunnittelua tulee välttää. Mikäli kilpailija
kuitenkin haluaa sijoittaa osan tiloista maanpinnan alapuolelle, sinne ei pidä sijoittaa
asiakas- tai työskentelytiloja.
Kilpailuehdotuksessa tulee esittää, millä tavalla ja kuinka paljon rakennusta on
mahdollista laajentaa tulevaisuudessa, mikäli näyttelytiloja halutaan joskus lisätä.
Uuden näyttely- ja tapahtumakeskuksen toiminnassa korostuvat tarinallisuus,
kokemuksellisuus, innovatiivisuus ja oivallukset sekä tulevaisuudessa myös taiteen ja
teknologian yhdistäminen sisällöissä (Art&Tech sekä STEAM, eli Science, Technology,
Engineering, Arts, Mathematics). Vierailusta halutaan kävijälle kokonaisvaltainen
elämys. Tämä tulee ottaa huomioon myös arkkitehtuurissa sisäänkäynnistä alkaen.
Toiveena on, että rakennuksen arkkitehtuuri ilmentää luovuutta eri muodoissaan ja
tuottaa elämyksiä, erityisesti lapsille.
Uusien tilojen myötä Pohjois-Pohjanmaan museon sijainti muuttuu ja käyttöön
saadaan nykyaikaiset museostandardit täyttävät tilat näyttelyille, yleisötyölle ja
oheispalveluille. Jatkuvasti kehittyvä esitysteknologia mahdollistaa historian
elävöittämisen uusilla tavoilla, joissa kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja jopa
moniaistisuus korostuvat. Näyttelykäyttöön suunnitellut, korkeat, muunneltavat ja
olosuhdevalvotut tilat mahdollistavat ensimmäistä kertaa myös kansainvälisten
kiertonäyttelyiden esittämisen Oulussa museon omien näyttelytuotantojen lisäksi.
Museot ovat erilaisten yhteisöjen ja yleisöjen kohtaamispaikkoja, ja yhä enemmän
myös toiminnallisia oppimisympäristöjä. Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida,
että museossa järjestetään ympäri vuoden tapahtumia, työpajoja ja esittelyjä. Uusi
tilakokonaisuus palvelee erilaisia yleisöryhmiä, joista tärkeimpiä ovat lapset, nuoret ja
perheet, jotka edustavat 40 % näyttelykeskuksen kävijöistä. Muita ovat koululais- ja
oppilaitosryhmät, varhaiskasvatus- ja päiväkotiryhmät. Aikuisryhmiä edustavat
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yhdistykset ja kerhot, harrastajaryhmät sekä suomalaiset ja kansainväliset matkailijat.
Tyypillisiä tilaisuuksia ovat mm. tyky- ja juhlatilaisuudet sekä kongressit. Tilojen tulee
palvella mm. tapahtumaan tai työpajaan osallistujia, ystävien tapaamisia, elämyksien
hakijoita, rentoutujia ja rauhoittujia, oppimishalukkaita, perheen yhdessäoloa ja
tekemistä, lahjan ostajia, virkistyspäiviä viettäviä, konferenssien iltatilaisuuksia,
konsertteja, tanssi- ja sirkusesityksiä.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää esteettömyyteen, akustiikkaan, äänieristykseen, eri
tilojen luonteeseen ja kokemusmaailmaan. Tilojen suunnittelussa ja sijoittelussa on
tunnistettava toiminnan erityiset piirteet, toiminnallisuus (hands on) ja
tapahtumallisuus sekä myös hiljaisuus, rauhoittuminen ja perehtyminen. Tilojen tulee
olla laadukkaasti tehtyjä ja pintamateriaalien kestäviä sekä helposti puhtaana
pidettäviä. Tiloilta haetaan monikäyttöisyyttä ja korkeaa käyttöastetta, mikä on
mahdollista, kun tilat soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tärkeää huomioida eri
kohderyhmien sujuva liikkuminen tiloissa.
Museaalisiin näyttelyihin on vapaa pääsy alle 18-vuotiaille ja kaikkiin tiloihin on vapaa
pääsy alle 6-vuotiaille. Aula, kahvila ja kauppa ovat maksutonta tilaa. Suunnittelussa
tulee huomioida eri alueiden kulunvalvonta. Tilat varustetaan selkein opastein ja
digitaalisin näytöin, joiden sisältö on helposti muokattavissa.

3.2.1 Aulatilat ja sisäänkäynnit
Museo- ja tiedekeskus on yhteistä julkista tilaa, jonne kaikkien on turvallista tulla.
Aulasta palveluineen muodostuu yhteinen olohuone, joka on pääsymaksuton
tapaamis- ja kohtaamispaikka laadukkaine oheispalveluineen.
Sisääntulon tulee olla elämys, erityisesti lasten näkökulmasta. Kävijälle tulee välittyä
tunne laadukkaasta ja mielenpainuvasta julkisesta tilasta, jonne on kiva tulla aina
uudestaan. Aulan tulee olla avara ja siellä on oltava riittävästi tilaa isommillekin
ryhmille, kun ryhmänvetäjä lunastaa liput palvelupisteestä. Aulassa ryhmän opas ottaa
ryhmän vastaan ja pitää tervetulopuheet, joten miellyttävä akustiikka on tärkeä.
Kulkusuuntien tulee olla selkeitä, eivätkä palvelupisteeseen muodostuvat jonot saa
ruuhkauttaa muuta aulatilaa ja yhteyksiä. Kerrosten välillä liikkumisessa korostetaan
jalkaisin liikkumista eli mahdolliset portaat on suunniteltava vetovoimaisiksi,
mitoitukseltaan miellyttäviksi monen kokoisille asiakkaille sekä riittävän väljiksi liikkua.
Mahdolliset uudet asiakashissit tulee sijoittaa portaiden välittömään läheisyyteen,
jotta koko kaikki asiakasryhmät voivat kulkea tilojen välillä tasa-arvoisesti samoja
reittejä.
Palvelupisteen tulee olla selkeästi havaittavissa. Palvelupisteestä voi ostaa lippuja,
maksaa myymälästä tehtäviä ostoksia ja saada tietoa näyttelyistä ja rakennuksen
toiminnoista, hakea löytötavaroita. Hiljaisen aikana myös ravintolan kahvilaostokset
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voi maksaa palvelupisteessä. Kulku palvelutiskille tulee olla mahdollisimman jouhevaa
ja erilaiset jonot (liput, myymälä, ravintola) tulee ohjata selkeästi. Infopisteen
yhteydessä on asiakaspalveluhenkilökunnan toimistotila.
Aulan yhteydessä toistensa läheisyydessä ovat vaunuparkki, naulakot ja wc-tilat.
Ravintola-asiakkaat käyttävät aulan wc-tiloja, mutta ravintolan ja näyttelytilojen
aukioloajat saattavat poiketa toisistaan.

3.2.2 Myymälä
Myymälän tulee sijaita keskeisellä paikalla aulan yhteydessä. Sisäänkäynnin lähelle
sijoitetussa myymälässä on helppo piipahtaa vaikkapa lahjaostoksilla, vaikkei
tulisikaan vierailemaan näyttelyssä. Ostokset maksetaan lippukassalle, mutta
myymälän asiakkaille tulee varata oma jonotussuunta palvelupisteeseen.
Palvelupisteeltä tulee olla hyvä näköyhteys koko myymälätilaan, jotta
asiakaspalvelijan on helppo piipahtaa palvelemaan asiakkaita tarvittaessa.
Näyteikkunat tulee suunnata vähintään aulatilan suuntaan, mutta mielellään myös
ulos. Myymäläalue voi laajentua aulatiloihin siirreltävillä myyntipöydillä ja telineillä.
Tilan tulee olla lukittavissa. Varastotilan on hyvä sijaita mahdollisimman lähellä
myymälää ja palvelupistettä.

3.2.3 Ravintolatilat
Ravintolaan ovat tervetulleita kaikki. Ravintolan tulee palvella jouhevasti museo- ja
tiedekeskuksen päivittäisiä vierailijoita, alueen lounasruokailijoita, tiedebrunssille,
keskustelutilaisuuksiin tai kahvilaluennolle osallistujia, tilausasiakkaita ja satunnaisia
kävijöitä. Tilan tulee olla viihtyisä ja mahdollistaa monenlaiset tilaisuudet. Intiimimmät
ja hiljaisemmat alueet mahdollistavat rauhallisen ruokailun, lyhytaikaisen etätyön ja
pienet epäviralliset neuvottelut. Toisaalta ravintolatila voi tarvittaessa laajentua myös
aulatilaan isompien tapahtumien, esimerkiksi iltatilaisuuksien yhteydessä.
Keittiön tulee olla laadukas valmistuskeittiö. Lounasaikaan tarjolla on buffet-linjastosta
monipuolisesti salaatteja ja keittoja, illallisella on mahdollisuus myös lautastarjoiluun.
Ravintolassa on A-oikeudet.
Ravintolan tiskille on hyvä näköyhteys ja helppo kulkuyhteys palvelupisteestä, koska
hiljaisena aikana palvelupisteen asiakaspalvelija huolehtii myös kahvilatuotteiden
myynnistä.

3.2.4 Näyttelytilat
Näyttelytiloissa tulee olemaan yhtäaikaisesti useita näyttelyjä. Perusnäyttelyt ovat
pitkäaikaisia (3 – 5 vuotta), pääosin oman esineistön varaan rakennettuja näyttelyjä,
joita voidaan osin päivittää näyttelyajan kuluessa. Vaihtuvat näyttelyt ovat lyhytaikaisia
(6 kk – 12 kk), esimerkiksi ulkoa tuotuja näyttelykokonaisuuksia, lainattuun esineistöön
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perustuvia tai yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä näyttelyjä. Näyttely
voidaan tuottaa myös nopeana reaktiona ajankohtaiseen ilmiöön, eli ns. ”pop-up”
näyttelynä.
Näyttelytiloissa tärkeintä on niiden muunneltavuus. Tavoitteena on mahdollisimman
tyhjä, vähintään 5 metriä korkea tila, jonne luodaan näyttelykohtainen maailma
erilaisilla rakenteilla näyttelyvision ja arkkitehtuurin keinoin. Joustavat tekniset
ratkaisut sallivat mahdollisimman monipuolisten installaatioiden toteuttamisen ja
koko ajan kehittyvien esitystapojen ja teknologioiden käyttämisen. Jotta esineistö ja
näyttelyrakenteet pystytään tuomaan sujuvasti näyttelytiloihin, on näyttelyesineiden
ja -rakenteiden kulkureittien oltava riittävän väljiä. Lastaus- ja kokoonpanotilasta
näyttelytiloihin johtavien, sekä näyttelytilojen välisten oviaukkojen ja hissien
korkeuden tulee uudessa osassa olla vähintään 4,5 m ja peruskorjattavassa osassa niin
korkeat kuin mahdollista, eli noin 3 m. Oviaukkojen leveyden tulee olla vähintään 2
m.
Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelytilat

Pohjois-Pohjanmaan museo on alueensa vastuumuseo. Toiminnassa korostuu siksi
myös maakunnallinen identiteetti ja kulttuuriset piirteet, mm. tervan tarina,
teknologiakaupunki Oulu, Kauko Röyhkän lanseeraama Paskakaupunni-ilmiö. Uusissa
näyttelytiloissa halutaan tuoda esiin mm. yli 400 vuotta vanha Hahtiperän hylky (15
m2 + syväys 1,5 m), tervavene (pit. 12 m) sekä Oulun kaupungin pienoismalli (18 m2).
Museonäyttelyjen näyttelytilat voidaan toteuttaa kahtena erillisenä tilana (näyttelytila
1 PPM ja näyttelytila 2 PPM) tai yhdistettynä yhdeksi suureksi näyttelytilaksi. Tilojen
tulee olla jaettavissa pienempiin osiin. Näyttelytilojen tulee olla museoolosuhdevalvottuja, eli tilan lämpötila ja ilmankosteus on vakioitu. Tiloissa ei saa olla
ikkunoita eikä luonnonvaloa. Kattoon asennetut muunneltavat valaistus- ja
ripustusjärjestelmät, sähkön, datan ja paineilman saantimahdollisuus sekä siirrettävät
näyttelyseinät monipuolistavat mahdollisuuksia.
Avoinna olevien näyttelyiden tulee pystyä toimimaan itsenäisesti naapuritilan
näyttelyvaihdon aikana. Näyttelyn rakentamisen aikana näyttelytilan voi sulkea
tyylikkäällä tavalla tai vaihtoehtoisesti näyttää prosessia asiakkaille tilapäisen
lasipinnan tms. läpi.
Tiedekeskuksen näyttelytilat

Tiedekeskuksen näyttelytilassa (näyttelytila 3 TM) ei ole tarvetta olosuhdevalvontaan,
mutta tilan tulee olla pimeä ja sen vapaan korkeuden tulee olla mielellään vähintään
5 metriä. Mikäli tila ehdotetaan sijoitettavaksi peruskorjattavalle puolelle, tulee tila
suunnitella mahdollisimman korkeaksi ja mahdollisesti pohtia ratkaisuja
tavoitekorkeuden saavuttamiseksi edes osittain. Näyttelyssä on otettava huomioon
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tila vaijeripyörälle sellaisella paikalla, jossa laite voidaan asentaa riittävän korkealle,
jotta laitteen jännittävyys korostuu (kts https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/vaijeripyora).
Yhteiskäyttötilan (näyttelytila 4 TM & PPM yhteiskäyttö) lattiaan asennettavat
lattiakaivot mahdollistavat veden käytön demoissa.
Ulkonäyttelyalue voi sijoittua joko maantasoon tai vaihtoehtoisesti rakennuksen
katolle. Molemmissa tapauksessa tila on rajattava kulunvalvonnan ja turvallisuuden
takaamiseksi. Ulkonäyttelytilaa käytetään pääasiassa kesäkaudella. Vesi ja
auringonvalo ovat tärkeitä tutkittavia aiheita, joten alue ei saa olla kokonaan varjossa.

3.2.5 Black box ja Deep Space
Black Box on käyttötarkoituksen mukaan muuntuva näyttely- ja tapahtumatila. Deep
Space on kevyin rakentein rajattu ja uusimmalla esitysteknologialla varustettu tila, joka
mahdollistaa immersiivisten 3D-videoprojisointien käyttämisen elämys- ja
näyttelytuotannossa. Deep Space -tila sijoitetaan Black Box -tilan sisälle siten, että
Deep Space -tilan tekniikka on mahdollista nostaa ylös ja rajaavat seinärakenteet
siirtää syrjään silloin, kun Black Box -tilan toiminta edellyttää koko tilan vapaata
käyttöä muuhun tarkoitukseen. Suuri ja korkea Black Box tila ja sen sisään
rakennettava Deep Space mahdollistavat Oulun nousun kansainväliselle tasolle
kiinnostavuudessa ja yhteistyökumppanina. Deep Space -tila on myös laajasti muiden
toimijoiden hyödynnettävissä (mm. kolmas sektori, koulutusorganisaatiot, tapahtujaja kulttuurituottajat).
Black Boxissa voidaan esittää esimerkiksi nykysirkusta, musiikkia ja tanssia. Tätä varten
tilaan tulee 200 henkilön teleskooppikatsomo, monipuolinen esiintymisvalaistus ja
kattoripustuksia mm. ilmasirkuksen rakenteille. Tilaa voidaan käyttää myös joko
itsenäisenä näyttelytilana tai Black Boxin ja sen viereen sijoitettavan näyttelytila 4:n
muodostamana yhtenäisenä näyttelytilana. Suuren näyttelytilan muodostamista
varten tilojen välisessä tulee olla suuret vapaat aukot mahdollistava äänieristetty ovitai siirtoseinäratkaisu.
Black Box -tilan sisään rakennetaan immersiivinen Deep Space -tila. Tilan seinät ja
lattia ovat projisointipintaa. Videoprojisoinnilla tilaan luodaan illuusioita
kolmiulotteisista hahmoista ja rakenteista. Liiketunnistimien avulla projisoitu 3Dmaailma voi reagoida osallistujien liikkeisiin, esim lattialla ”vedessä” uiva ”kala”
pakenee lähestyttäessä tai seinäpinnan kuvat muuttuvat kosketettaessa. Korkeaan
resoluutioon sekä uusimpaan esittämistekniikkaan ja äänentoistoon perustuva 3D -tila
mahdollistaa hyvin monipuolisten sisältöjen tuottamisen: kulttuurihistorian
elävöittäminen, tieteen popularisointi, taiteen monet muodot, ml. esittävä taide.
Deep Space tulee sijoittaa niin, että sen ulkopuolelle jäävä osa Black Boxista on
järkevän muotoinen ja käytettävissä muuhun toimintaan mahdollisimman tehokkaasti.
Kulku tilaan tulee tarvittaessa tehdä välieteisen kautta, jotta tilaan ei tule häiriövaloa.
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Black Box tulee sijoittaa siten, että siellä voidaan järjestää tapahtumia muusta
näyttelytoiminnasta riippumatta ja näyttelytiloja häiritsemättä. Yhteys aulaan ja
ravintolaan on tärkeä. Black Boxin yhteyteen tulee pieni esiintyjälämpiö
peseytymistiloineen. Tapahtumatuottajan ja teknisen henkilöstön (Deep Space -tiimi)
työskentelytila voi olla joko Black Boxin tai muiden toimistotilojen yhteydessä.
Erilaisten rakenteiden siirtoa varten Black Boxiin tulee johtaa huolto-ovi suoraan
ulkoa.

3.2.6 Learning center
Museo- ja tiedekeskuksen toiminnan tärkeä osa on pedagoginen yhteistyö koulujen
ja päiväkotien kanssa. Learning Centerin tilat ovat lukuvuoden aikana pääasiassa
opetuskäytössä. Iltaisin ja koulujen loma-aikoina tiloja voidaan käyttää
pienimuotoisten tapahtumien esim. luentojen, “tapaa tutkija” -tapahtumien,
työpajojen tai pop-up näyttelyiden järjestämiseen.
Learning center koostuu kolmesta ns. peda-tilasta ja taustatilasta. Pedatilat
varustellaan nykyaikaisten koululuokkien tapaan. Taustatila palvelee sekä
opetustoiminnan tarvike- ja välinevarastona että opetushenkilöstön työpisteenä.
Learning centerin sijoittelussa on otettava huomioon sujuva kulku aulatiloista sekä
tilojen erillinen käyttö ilta-aikaan. Kulku ei saa olla näyttelytilojen kautta. Learning
Centerin läheisyyteen tulee sijoittaa wc-tiloja. Learning Centerin aktiviteetit näytetään
muulle yleisölle esimerkiksi lasiseinän läpi.
Pedatila 1 kalusteiltaan ja varustukseltaan kokeelliseen luonnontieteelliseen
työskentelyyn soveltuvaksi. Käytännössä tila muistuttaa nykyaikaista kemianluokkaa.
Pedatila 2:n käyttö vaihtelee käyttäjäryhmästä riippuen. Tilassa voidaan järjestää
koulutunteja museovierailun yhteydessä tai vaikkapa nukketeatteriesityksiä,
esitelmätilaisuuksia tai pienoismallityöpajoja.
Pedatila 3 on pientapahtumiin, opetukseen, ryhmävierailujen johdantoesittelyihin,
reppusäilytykseen ja eväsruokailuun soveltuva monitoimitila.
Tilojen kaksi ja kolme tulee olla yhdistettävissä toisiinsa.

3.2.7 Makers space & Lasten museo
Makers space & Lasten museo on Tietomaan ja Pohjois-Pohjanmaan museon teemoja
yhdistävä toiminnallinen tila, missä vierailija pääsee itse rakentamaan ja kokeilemaan
eri materiaaleja sekä tutustumaan Oulun tarinaan leikkien kautta.
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Tilassa järjestetään myös ohjattua toimintaa (oppilasryhmät, työpajat, kilpailut,
näytökset, kesäleirit yms.), joten sen tulee olla riittävän äänieristetty ja helposti
muunneltava. Tilaan tarvitaan kalusteita välineiden ja tarvikkeiden varastointiin sekä
vesipiste.
Makers space & Lasten museo sijoitetaan joko Learning Centerin tai näyttelytilojen
yhteyteen.

3.2.8 Aputilat / pajatilat / taustatilat
Aputiloja käytetään näyttelylogistiikkaan sekä pienimuotoisten näyttelyiden
rakentamiseen sekä näyttelykohteiden huoltoon. Suurempien näyttelyjen rakenteet
teetetään alihankintana.
Näyttelyt tuodaan sisään lastaustilan kautta (kork. 5 m, pit. min.14,5 m, lev. min. 5,5
m). Olosuhdevalvontaa vaativat näyttelykohteet saapuvat perästä purettavassa
rekassa, joka peruuttaa lastaustilaan, jotta purku ja lastaus voidaan tehdä sääsuojassa
lämpimässä tilassa. Sivusta purettavat rekat ajetaan ulkona tilan eteen ja kuorma
puretaan trukilla lastaustilaan. Tila on näyttelyliikenteeseen liittyvässä lastauskäytössä
vain muutaman kerran vuodessa näyttelyvaihtojen aikana. Muuna aikana tilaa
käytetään myös kokoonpanotilana.
Pajassa tehdään puu-, metalli-, tuli- ja maalaustöitä ja varastoidaan erilaisia
materiaaleja, kuten esim. puutavaraa sekä muovi- ja vanerilevyjä. Pajaan hankitaan
tekniseen käsityön luokkaan verrattava laitteisto ja varustus. Pajassa työskentelee
samanaikaisesti 1 – 5 hlöä.
Kokoonpanotila on alue, missä näyttelyrakenteita kasataan ja huolletaan.
Kokoonpanotilan osana on toimistomainen tila elektroniikan kokoonpanoa ja huoltoa
varten.
Aputilojen sijoituksessa tärkeintä on sekä ulkopuolisen että rakennuksen sisäisen
logistiikan toimivuus aputilojen ja näyttelytilojen välillä. Aputilojen oviaukkojen tulee
olla näyttelykohteiden kulkureiteillä vähintään 3 m korkeita ja 2 m leveitä. Hyvä
äänieristys suhteessa yleisötiloihin on tärkeää.

3.2.9 Henkilöstön tilat
40 Luupin työntekijää työskentelee toimistotiloissa. Työympäristön tulee olla
nykyaikainen monitilatoimisto, joka mahdollistaa tiimien, työparien ja itsenäisesti
työskentelevien henkilöiden jatkuvan työskentelyn ja osaetätyön. 20 hlöä tulee
käyttämään tiloja jatkuvasti ja 20 hlöä tekee säännöllistä etätyötä ja käyttää tiloja vain
puolet työajastaan.
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Toimistotilat voidaan joko keskittää yhdeksi kokonaisuudeksi tai osittain hajauttaa
tiimien tehtäväkuvan (peda, deep space) mukaisesti. Mahdollinen hajautus tulee
tehdä tilaohjelmassa annettujen tiimitilojen kuvausten mukaisesti.
Henkilöstön ja asiakkaiden yhteiskäyttöön tulee käsikirjasto sekä iso ja pieni
kokoustila. Nämä voivat sijaita myös muualla kuin toimistotilojen välittömässä
läheisyydessä. Näissä tiloissa on tärkeää hyvä tai kohtuullinen saavutettavuus.
Henkilöstön kokonaismäärä on 45 henkilöä. Sosiaalitilojen suunnittelussa
huomioidaan esteettömyys ja sitä kautta myös muunsukupuoliset henkilö. Tilat
voidaan suunnitella myös unisex-tiloina. Sosiaalitiloissa on huomioitava
puhdas/likainen vyöhyke -ajattelu. Kulttuuriympäristötiimi joutuu ajoittain
työskentelemään kohteissa, joissa voi olla voimakas mikrobialtistus. Mikrobien
kulkeutuminen rakennukseen on estettävä sijoittamalla sosiaalitilojen yhteyteen
erillinen ”likainen” pukutila. ”Likaisessa” pukutilassa saastuneet suojavaatteet
riisutaan kannellisiin säiliöihin ennen siirtymistä varsinaiseen pukutilaan. Suojavaatteet
viedään pestäväksi ja kuivattavaksi vaatehuoltotilaan. Käynti ”likaiseen” pukutilaan
tulee olla suoraan ulkoa tai heti ulko-oven jälkeen.

3.2.10

Huolto ja ylläpito

Siivouskeskuksen tulee olla keskeisesti lähellä aulatiloja ja sisäänkäyntiä. Tilaan tulee
mahtua siivouspyykkiä varten moppikone ja kuivausrumpu (mielellään vierekkäin) sekä
tilaa siivousvaunuille ja yhdistelmäkoneelle, syvä allas, laskutasoa ja hylly- ja
kaappitilaa. Saniteettipapereiden säilytystä varten on erillinen varasto
siivouskeskuksen läheisyydessä. Rakennukseen sijoitellaan lisäksi siivouskomeroita eri
puolille kiinteistöä, mm. ravintolan, pajan ja Learning Centerin yhteyteen.
Esteetön ja hissillinen rakennus auttaa puhtauspalveluja käyttämään uusinta
teknologiaa konehankinnoissa. Esimerkiksi yhdistelmäkonerobotin käyttöönotto on
selvitettävä rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Robotti tarvitsee latauspisteen ja sen
tehokas ja taloudellinen käyttö edellyttää mahdollisimman laajoja yhtenäisiä
kovapintaisia lattiapintoja.
Kiinteistövarastoon tulee olla käynti suoraan ulkoa.

3.2.11

Tekniset järjestelmät ja tilat

Suunnitelmissa tulee varmistaa, että kohteen rakentaminen, käyttö ja
huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa turvallisesti. IV-konehuoneiden ja muiden
teknisten tilojen sijoittelussa on huomioitava koneiden huollettavuus, koneosien
vaihdot myös käyttöaikana, työturvallisen kiinteistöhoidon vaatimat tilat ja kulkureitit.
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3.2.12

Väestönsuojelu sekä palo- ja poistumisturvallisuus

Tietomaan nykyinen väestönsuoja sijaitsee tiedeteatterin kellarissa. Tiedeteatteri ja
samalla myös väestösuoja puretaan. Rakennukseen rakennetaan uusi S1-luokan
väestönsuoja.
Rakennus
on
kokoontumisrakennus,
joten
rakennettavan
väestönsuojan suojatilan mitoitusperuste on 1 % peruskorjattavan osan ja uudisosan
yhteisestä kokonaiskerrosalasta.
Suunnittelussa on huomioitava käyttö- ja paloturvallisuutta koskevat vaatimukset ja
kokoontumisrakennuksien suunnittelua koskevat ohjeet. Suunnitelmassa on otettava
huomioon asianmukaisten poistumisreittien toteutuminen ja ratkaisun tulee sallia
normaalit, myöhemmin suunniteltavat turvallisuusjärjestelyt.
Nykyiset pelastusajoneuvojen käyttöön osoitetut pelastustiet kilpailualueella ja sen
läheisyydessä tulee säilyttää.

3.2.13

Esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa helppokäyttöisyyttä kaikille. Esteetön ympäristö on kaikille
käyttäjille tasapuolinen, turvallinen toimia ja helposti saavutettavissa. Toimivien
ratkaisujen pohtimisen tulee olla laaja-alaista. Liikunta-, aisti- tai toimintarajoitteisten
henkilöiden huomioimisen lisäksi muita esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden
huomioimisen näkökulmia ovat mm. ympäristön kulttuurinen esteettömyys,
muunsukupuolisten henkilöiden huomioiminen, helpon toimintaympäristön luominen
lapsiperheille, sekä ratkaisujen soveltuminen eri pituisille ja kokoisille henkilöille.
Oulun museo- ja tiedekeskus on koko kaupunkia ja sen matkailijoita palveleva
kulttuurirakennus, joten se tulee olemaan esteettömyydeltään erikoistasoa.
Erikoistasossa on liikkumisen lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi
näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin. Esteettömyys tulee
huomioida koko kilpailualueella.

3.3

Piha-alueet

Piha-alueiden suunnittelussa tulee erityisesti huomioida Oulun pohjoinen sijainti
meren rannalla ja ympärivuotinen viihtyminen. Eli toisaalta pitkä, pimeä ja kylmä talvi,
runsaat lumimäärät ja tuulisuus, toisaalta mahdollisuus nauttia ulkona olemisesta
yhteisissä kaupunkitiloissa kaikkina vuodenaikoina.
Tällä hetkellä kilpailualueen ulkotilojen tunnelma ei houkuttele tavanomaisia
kuntalaisia pysähtymään ja viettämään aikaa alueella. Tämä jättää tilaa
häiriökäyttäytymiselle. Ulkoalueiden toiminnallisuuden suunnittelulla, laadukkaalla
ympäristörakentamisella, miellyttävällä valaistuksella ja alueen vehreyttämisellä on
suuri vaikutus koko alueen houkuttelevuuteen ja viihtyisyyteen. Museo- ja
tiedekeskuksen vierailijoiden, ympäristön asukkaiden ja kuntalaisten viihtyminen ja
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läsnäolo ulkoalueilla luo sosiaalista turvallisuutta ja ehkäisee häiriöitä. Ulkotilan
kokeminen ”omaksi” edellyttää, että ulkona on mahdollisuuksia pysähtyä, viihtyä,
osallistua ja toimia.
Alueen halutaan olevan kaupunkimainen, mutta nykyistä vihreämpi ympäristö.
Lehtipuut ovat paljaana puolet vuodesta, joten havupuiden ja -pensaiden käyttö
viherrakentamisessa on suositeltavaa. Oulun korkeudella kasvillisuus kehittyy hitaasti.
Nahkurintorilla olevat lehmukset suositellaan säilytettäviksi. Muukin puusto on syytä
säilyttää aina kun se on mahdollista. Pysäköintialuetta tulee jäsennellä ja rajata
katutilasta olevaa puustoa hyödyntäen sekä uusilla puilla ja/tai muilla istutuksilla.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sademäärät tulevat kasvamaan entisestään ja
lumen määrä voi talvella olla suuri. Ulkoalueiden puhtaanapitoa varten tulee osoittaa
riittävät lumitilat, jotta lumen pois kuljettamiselta vältytään. Riittävien lumitilojen
arvioinnissa kannattaa hyödyntää Oulun rakennusvalvonnan lumitilalaskuria
(www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/lumitilan-mitoitus). Ulkoalueiden kulkureittien
mitoituksessa tulee huomioida Oulun runsaslumisuus ja siitä aiheutuva tilantarve.
Kilpailuehdotuksessa tulee ottaa huomioon hulevesien viivyttämisen ja imeyttämisen
mahdollistaminen kilpailualueella.
Museo- ja tiedekeskuksen ja sen lähellä sijaitsevan Oulun taidemuseon keskinäinen
yhteys on tärkeä. Henkilökunta liikkuu rakennusten välillä, asiakkaita kannustetaan
käymään molemmissa kohteissa ja osa rakennuksissa järjestettävistä tapahtumista tai
näyttelyistä voi kytkeytyä toisiinsa. Kävely-yhteyden rakennuksesta toiseen
Nahkurinpolkua pitkin tulee olla helposti havaittavissa, esteetön ja houkutteleva.

3.4

Liikenne ja pysäköinti

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet museo- ja
tiedekeskuksen ympäristöön. Mikäli kilpailija esittää muutoksia Nahkurinpolun
linjaukseen, tulee ehdotuksessa osoittaa, kuinka kävely- ja pyöräily-yhteys alueen läpi
ratkaistaan sujuvasti.
Alueelle tulee sijoittaa museo- ja tiedekeskuksen henkilökunnan ja vierailijoiden
käyttöön vähintään 140 runkolukittavaa pyöräpaikkaa sekä kahdeksan
erikoispyöräpaikkaa esim. tavarapyörille. Vähintään 30 % pyöräpysäköintipaikoista
tulee olla katettuja. Lisäksi tulee esittää pysäköintialue yhteiskäyttöisille
sähkökäyttöisille ajoneuvoille, kuten sähköpotkulaudoille.
Kaikki moottoriajoneuvoliikenne pysäköintialueelle tulee ohjata Makasiininkadun
kautta. Pysäköintialueen liikenne tulee järjestää niin, että turvallinen saattoliikenne
pääovien suuntaan on mahdollista. Saattoliikennealue tulee mitoittaa kahden
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tilausajobussin pysähtymisen tilantarpeen mukaan. Alueella ei tarvita varsinaista
bussipysäköintiä.
Ajoneuvopysäköinti toteutetaan maantasopysäköintinä. Pysäköintialue tulee rajata
istutuksin ja viheraluein, laajaa asfalttikenttää ei sallita. Tulevaisuudessa
pysäköintiratkaisua voidaan haluta tehostaa ja samalla muuttaa osa
maantasopysäköinnin alueesta vehreäksi kaupunkiaukioksi. Asemapiirroksessa on
esitettävä aluevaraus ja toteutustapaehdotus tulevaisuudessa toteutettavalle
rakenteelliselle pysäköinnille. Nahkatehtaankadulta päin ei tule osoittaa uusia
moottoriajoneuvoliikenteen liittymiä eikä autopysäköintiä.
Pysäköintipaikkoja tulee sijoittaa Oulun museo- ja tiedekeskuksen asiakkaiden ja
henkilökunnan sekä LPA-alueen vieressä sijaitsevan Sivakka Oy:n hallinnoiman
asunto-osakeyhtiön (kilpailualueen kuvaus/rakennus I) käyttöön seuraavasti:
Oulun museo- ja tiedekeskus
(taidemuseo, Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo)
Tontti 23/4 Sivakka-yhtymä (rakennus I)
Yhteensä

117 ap
27 ap
144 ap

Oulun museo- ja tiedekeskuksen pysäköintipaikoista kolmen tulee soveltua
liikuntaesteisille ja sijaita pääsisäänkäynnin läheisyydessä.
Huoltoliikenteen tulee hyödyntää moottoriajoneuvoliikenteen väyliä. Nykyinen
huoltoliikenteen liittymä Nahkatehtaankadulta säilytetään. Sen kautta ei kuitenkaan
saa järjestää muuta liikennettä.

3.5

Ympäristövastuullisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tavoitteena on edistää ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ekologisesti kestävällä
ja ympäristövastuullisella rakentamisella on mahdollista vähentää ympäristöön ja
ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia sekä hillitä ilmastonmuutosta. Valmisteilla
oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee kiristämään rakennusvaiheen
päästöjen vähentämisen vaatimuksia ja vähähiilisyyden vaatimuksia.
Oulun kaupungin ympäristöohjelman ”Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia
Oulua” (KH 19.8.2019 § 251) painopisteet ovat:
1. Kasvamme kestävästi
2. Toimimme resurssiviisaasti
3. Luonto on voimavaramme
4. Edistämme ympäristövastuullisuutta

33

OULUN MUSEO- JA TIEDEKESKUS - KILPAILUOHJELMA

Kaupungin yhtenä strategisena linjauksena on olla hiilineutraali kaupunki v. 2040.
Rakentamisen kannalta oleellisia hiilineutraaliutta edistäviä seikkoja ovat rakennusten
energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja hiilen pitkäaikainen
varastointi rakennuksiin. Rakennusmassojen porrastukset ja suuntaukset,
aurinkovoimakentät, maaperä energialähteenä, maapohjan paalutus- tai muu
betonointitarve, puun käyttö rakentamisessa sekä sujuvat liikkumisjärjestelyt, ovat
esimerkkejä seikoista, joilla voi olla suuri vaikutus kiinteistöjen elinkaaren aikaiseen
hiilijalan- ja kädenjälkeen.

3.6

Rakennus- ja käyttötalous

Rakennusinvestoinnin tavoitehinta-arvio on 26 662 000 € (Haahtela hintatasoindeksi
92). Tavoitehintaan tehdään tarvittaessa indeksitarkistus urakkakilpailutuksen jälkeen.
Kustannusten nousu tavoitehinta-arvion tekemisen jälkeen on ollut voimakasta.
Kilpailun aloitushetkellä hintatasoindeksi on 99,0 ja vastaava tavoitehinta on
28.690.630 € (ALV 0 %). Ennustetaso (1/2023) Oulun on 103,0 ja vastaava tavoitehinta
on 29.849.848 € (ALV 0 %).
Käyttäjä on varannut irtaimiston ja Deep Space -tilan hankintaan yhteensä n.
7 000 000 €. Kohteen käytön vuosikuluiksi on arvioitu n. 800 000 €.
Suunnitteluratkaisujen edellytetään olevan sellaisia, että budjettia ei ylitetä.
Parhaimmistoon valikoituvien ehdotuksien rakennus-, käyttö- ja ylläpitokulut tullaan
arvioimaan ennen päätöstä kilpailun tuloksesta.

4. Arvosteluperusteet
Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja:
-

Arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta
•
•

•
•

-

Kaupunkikuvallista ratkaisua ja liittymistä historialliseen ympäristöön
•

-

Keskuksen vetovoimaisuutta ja kykyä viestiä käyttötarkoituksestaan
Suojeltujen Voima-aseman ja vesitornin sekä alueen valtakunnallisesti merkittävien
kulttuuriarvojen huomioon ottamista suunnitteluratkaisussa
Uudisosan ainutkertaista arkkitehtonista konseptia ja hahmoa
Uudisosan ja vanhan rakennuksen muodostaman kokonaisuuden korkeatasoisuutta

Uudisosan kaupunkitilallista sijoittumista ja ympäristökokonaisuuden muodostumista

Kestävyyskriteerien ja ympäristövastuullisuuden huomioon ottamista
•
•
•
•

kestävyys elämäntapana
sosiaalinen kestävyys
kulttuurinen kestävyys
ympäristön kestävyys
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•

elinkaaren aikainen kestävyys

-

Rakennuksen muuntojoustavuutta ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta

-

Sisätilojen toimivuutta ja tehokkuutta
•
•
•

-

Ulkotilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä
•

•
•

-

kykyä palvella eri asiakas- ja käyttäjäryhmiä yhdessä ja erikseen
kokoontumistilojen muuntojoustoa, toimivuutta ja sijoittumista
näyttelytilojen innovatiivisuutta, joustavaa kuljettavuutta, havainnollistavuutta,
turvallisuutta ja monipuolisuutta

turvallisia ja sujuvia liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä hyviä yhteyksiä kaikilla eri
liikkumismuodoilla
ulkotilojen vetovoimaisuutta sekä kykyä viestiä sisätilojen näyttelyistä ja toiminnasta
luontevaa yhteyttä taidemuseolle

Teknistaloudellisen ratkaisun onnistuneisuutta
•
•

•

Tilaohjelman mukaista, tehokasta ratkaisua
rakentamistapaa, käytön ja ylläpidon kestävän kehityksen mukaisuutta sekä
elinkaaritaloudellisuuteen tähtääviä ratkaisuja
kokonaistaloudellisuutta, niin toteutuksen kuin elinkaarikustannustenkin osalta

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään
yksityiskohtien virheettömyyttä.

tärkeämpinä

kuin

osaratkaisujen

5. Kilpailuprosessi
5.1

Aikataulu

Kilpailu alkaa
15.6.2022
Kilpailijoiden kysymykset viimeistään
11.8.2022
Kysymykset ja vastaukset kilpailijoille viimeistään
17.8.2022
Ehdotusten sisäänjättö
17.10.2022
Ehdotukset kommentoitavissa kilpailun verkkosivuilla 27.10. – 27.11.2022
Tuloksen julkistaminen ja palkintojen jako
12.1.2023
Parhaiden ehdotusten näyttely
12.1. – 25.1.2023
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5.2

Ohjelma-asiakirjat

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun sivulla osoitteessa:
www.ouka.fi/museo-jatiedekeskus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16
Liite 17

Kaupunkirakenne A3 (pdf)
Pohjakartta (dwg, dgn)
Hankeselvitys
Rakennuspiirustukset (Voima-asema, vesitorni, viereiset kiinteistöt)
Rakennushistoriaselvitys Åströmin voima-asema ja vesitorni (Jokelainen
Palviainen 2004)
Kuntoarvioraportti (Kiwa Inspecta 2020)
Kuntotutkimus (Kiwa Inspecta 2020)
Pohjatutkimus
Pima-tutkimus (AFRY 2020)
Deep Space, raportti teknisistä vaatimuksista (Ars Electronica 2020)
Ilmakuvia kilpailualueelta (12 kpl)
Maantasokuvia kilpailualueelta (42 kpl)
Kuvasovitepohja (jpg)
Tilaohjelmakaavake (xlsx)
Voima-aseman ja vesitornin lähtötietomalli (ifc)
Alueen pistepilvimalli (las)
Alueen pistepilviaineistosta generoitu 3D-malli (skp)

Ulkotilojen laserkeilausmalli:
https://kopterikuvaus.ains.fi/TietomaaOulu/App
Käyttäjänimi: Tietomaa1
Salasana: Tietomaa1

Sisätilojen Matterport-virtuaalitilamalli:
https://my.matterport.com/show/?m=ioRga2YghNJ
Salasana: Tieto_331
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Uuden Oulun yleiskaavakartta:
https://www.ouka.fi/documents/64220/18587370/UUDEN+OULUN+YLEISKAAVA+kaavakartta+2+keskeinen+kaupunkialue+2
030_LAINVOIMAINEN.pdf/3a6b42b9-49fa-483c-b3d8-1b27523b4d64

Asemakaava:

https://kartta.ouka.fi/ims asemakaavakartta ja -selostus voisivat olla liitteinäkin, lisäksi voisi olla liitteenä asemakaava DWGtiedostona

Asemakaavan muutosta koskevat aineistot ovat esillä verkkosivulla:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
Hankkeeseen liittyvät kartat ja selostukset löytyvät kaavatunnuksella 564-2532

SAFAn kilpailusäännöt:
https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2021/11/2021_kilpailusaannot-FI.pdf

Laki julkisista hankinnoista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

5.3

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja.
Kysymykset jätetään kilpailun verkkosivun kautta 11.8.2022 klo 12.00 mennessä.
Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun verkkosivulla viimeistään
17.8.2022.

5.4

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat
Oulun kaupungin nimeäminä:
Puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kari Nykänen, asemakaavapäällikkö, arkkitehti / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, arkkitehti / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Janne Rajala, kaupunginarkkitehti, arkkitehti / Rakennusvalvonta
Ville Laitinen, rakennuttamispäällikkö, arkkitehti / Tilapalvelut
Sanna Pääkkönen, hankepäällikkö, arkkitehti / Tilapalvelut
Jonna Tamminen, Museo- ja tiedekeskuksen johtaja / Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Pasi Kovalainen, kulttuuriperintötyönjohtaja / Sivistys- ja kulttuuripalvelut
SAFAn nimeäminä:
Marko Kivistö, arkkitehti SAFA
Hannele Cederström, arkkitehti SAFA
Kilpailun vaitiolovelvollisena sihteerinä toimii Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA, Planest
Oy.
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Arvostelussa
kuullaan
asiantuntijoina
lisäksi
kustannuslaskennan,
maisemasuunnittelun, rakennusvalvonnan ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita sekä
Oulun kulttuurisäätiötä.
Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta
osallistua kilpailuun.

5.5

Kilpailuehdotusten esittely

Kaikki arvioitavaksi hyväksytyt kilpailuehdotukset ovat näytteillä kilpailun
verkkosivuilla 27.10. – 27.11.2022 välisen ajan. Yleisöllä on mahdollisuus
kommentoida ehdotuksia ja saatu palaute esitellään tuomaristolle ja sitä voidaan
hyödyntää kilpailun jälkeisessä suunnittelussa.

6. Palkitseminen ja toimet kilpailun päätyttyä
6.1

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 120 000 euroa seuraavasti:
I palkinto
II palkinto
III palkinto
sekä kaksi lunastusta, kumpikin

50 000 euroa
30 000 euroa
20 000 euroa
10 000 euroa

SAFA tulee hakemaan palkinnoille verovapauden vuodelle 2023.
Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen
Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta ensimmäisen palkinnon
sekä lunastusten palkintosummien arvoa.
Tuomaristo voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja.
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 % palkinnoista ja
lunastuksista. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä.

6.2

Kilpailun ratkaisu ja tuloksen julkistaminen

Kilpailu pyritään ratkaisemaan joulukuun loppuun mennessä. Kaikki kilpailutyöt
arvostellaan ja jaetaan luokkiin. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun
yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin.
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Kilpailun tulos julkistetaan 12.1.2023, jonka jälkeen tuomariston arvostelupöytäkirja
sekä palkitut ja lunastetut työt asetetaan näytteille kilpailun verkkosivuille. Kilpailun
tulokset julkaistaan lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton julkaisukanavissa.

6.3

Jatkotoimet kilpailun päätyttyä

Tuomaristo antaa kilpailun järjestäjälle suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen
perusteella. Tavoitteena on tehdä suunnittelusopimus hankeen pää- ja
arkkitehtisuunnittelusta voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.
Kilpailun järjestäjä neuvottelee kilpailun voittajan kanssa suunnittelutoimeksiannosta.
Hankkeen suunnittelu aloitetaan välittömästi kilpailun päätyttyä.

6.4

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin
tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. Lisäksi kilpailun järjestäjällä on oikeus
julkaista kaikki ehdotukset kilpailun kotisivuilla. Mahdollisen toimeksiannon saaneella
on oikeus käyttää hyväkseen palkittujen kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita
tekijänoikeuslain mukaisesti.
Kilpailun järjestäjällä ja SAFAlla on oikeus julkaista palkittujen ja lunastettujen töiden
materiaalia korvauksetta. Julkaisun yhteydessä mainitaan aina kyseisen ehdotuksen
tekijä lukuun ottamatta kilpailun aikana nimettöminä julkaistavia ehdotuksia.
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7. Ehdotuksen laadinta ja sisäänjättö
7.1

Ehdotuksen laadinta

Kilpailija laatii ehdotuksen sähköisessä muodossa palautettavat asiakirjat: selostus,
tilaohjelmakaavake ja kuvaplanssit. Kaikki tiedostot on varustettava nimimerkillä eikä
tiedostoissa saa esiintyä tekijään liittyviä tunnisteita.
Kuvamateriaalina palautetaan luonnostasoiset suunnitelmat. Ne toimitetaan yhtenä
PDF-tiedostona, joka sisältää 6-8 kpl vaakasuuntaisia, A1-kokoisia (594 x 841 mm)
kuvaplansseja. Dokumentit varustetaan nimimerkillä. Tiedostojen tarkkuus 300 dpi ja
maksimikoko 30 Mt.
Kuvaplanssi 1

Asemapiirros 1:500 ja selostus
Asemapiirroksessa esitetään ja nimetään mittakaavaan soveltuvalla tarkkuudella
liittyminen ympäristöön, ympäröivät kadut ja kevyen liikenteen yhteydet, piha-alueet
ja niiden aktiviteetit, sisäänkäynnit, katokset ja suojat, kasvillisuus, huollon ja
jalankulun järjestelyt sekä arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat. Lisäksi
esitetään näyttelyrakennuksen laajennusvarauksen sijainti ja laajuus. Pysäköinti
esitetään maantasoisena paikkamäärineen (polkupyörät ja autot). Tulevaisuudessa
mahdollisesti toteutettavaa rakenteellista pysäköintiä varten esitetään ratkaisumalli
eritasopysäköinnin toteuttamistavasta ja sijoittelusta. Kilpailualue ja lähikorttelit
esitetään kevyesti varjostettuna, valon tulokulma maanpintaan nähden 45°.
Mikäli suunnitelma ei mahdu kuvaan 1:500 mittakaavassa, voidaan mittakaavaa
muuttaa.
Kuvaplanssi 2 – 4

Pohjapiirrokset 1:200
Pohjapiirrokset esitetään luonnosmaisesti jokaisesta kerroksesta yhdellä tai kahdella
planssilla ehdotuksesta riippuen. Ne varustetaan korkeusmerkinnöin ja esitetään
leikkauksien paikat, merkitään tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitukset sekä
mahdolliset muut käyttötarkoitusta selventävät merkinnät.
Kuvaplanssi 5

Julkisivut ja leikkaukset 1:200
Esitetään arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivu- ja leikkausluonnokset
korkeusmerkintöineen ja julkisivumateriaaleineen. Julkisivut esitetään kevyesti
varjostettuina; valon tulokulma maanpintaan nähden 45°. Viereisten rakennuksien
massat esitetään hahmoluonnoksina osana julkisivukuvia.
40

OULUN MUSEO- JA TIEDEKESKUS - KILPAILUOHJELMA

Kuvaplanssi 6 ja 7

Perspektiivikuvat
Ehdotuksen luonnetta, materiaaleja ja julkisivukäsittelyä kuvataan kolmella
perspektiivikuvalla:
annetulle
kuvasovitepohjalle
(liite
13)
tehdyllä
ilmaperspektiivikuvalla,
ulkoperspektiivikuvalla
pääsisäänkäynnistä
ja
sisäperspektiivikuvalla kilpailijan valitsemasta, ehdotuksen kannalta keskeisestä
paikasta.
Kuvaplanssi 8

Ehdotusta havainnollistava muu kuvamateriaali
Kilpailijan on esitettävä ehdotuksestaan julkisivuote tyypillisestä kohdasta 1:50
mittakaavassa. Kilpailija voi myös halutessaan esittää ratkaisun luonnetta kuvaavia
ideakuvia (leikkauksia, aksonometrioita, vinjettipiirroksia) sisä- ja ulkotilojen
järjestelyistä harkitsemassaan laajuudessa alustojen enimmäismäärän puitteissa.
Selostus

Selostuksessa kuvataan sanallisesti mm. kilpailuehdotuksen kokonaisidea,
rakentamistapa, tilojen toiminnalliset ratkaisut näyttelytiloina. Selostuksen
enimmäismitta on 8000 merkkiä välilyönteineen ja se siirretään kilpailukoneeseen.
Tilaohjelmakaavake

Kilpailija
kirjaa
kilpailuehdotuksensa
tunnusluvut
liitteenä
tilaohjelmakaavakkeeseen ja siirtää ne myös kilpailukoneeseen.

7.2

annettuun

Ehdotuksen sisäänjättö

Kilpailu päättyy 17.10.2022. Kilpailuehdotusten tiedostot jätetään kilpailukoneeseen
klo 15:00 mennessä (Suomen aikaa) kilpailun verkkosivujen kautta:
www.ouka.fi/museo-jatiedekeskus
Kilpailukoneeseen ilmoitetaan tekijöiden nimi, osoite, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero. Lisäksi tulee ilmoittaa, kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja
ketkä ovat avustajia.
Kilpailijoita kehotetaan jättämään ehdotuksensa kilpailukoneeseen hyvissä ajoin
ennen järjestelmän sulkeutumista. Kilpailija saa vahvistuksen onnistuneesta
sisäänjätöstä.
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