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Kilpailua koskevat kysymykset ja
vastaukset
Seuraavassa on määräaikaan 2.10.2020 mennessä sähköpostitse saapuneet sekä
webinaarin kautta esitetyt kysymykset. Kiitos kaikille kysymyksiä esittäneille.
Kilpailun sisältöä koskevia kysymyksiä ei oteta tämän jälkeen enää vastaan.
Mikäli kysyttävää herää mm. kilpailuehdotuksen lähettämiseen liittyen niin olettehan
yhteydessä Katja Tuomalaan, katja.tuomala@pori.fi tai p. 044 701 1808
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Voiko Lappsetin ja Porin opiskelijoille suunnattuun
maisemasuunnittelukilpailuun osallistua valmistuva hortonomi, jos
kilpailuaikana, lähettäessään ehdotuksen, on vielä opiskelija? Mutta
valmistuu koulusta ennen kilpailun loppua?
- Osallistumisoikeus on työn palauttamispäivänä opiskelijana kirjoilla olevalla
maisemasuunnittelualan opiskelijalla, vaikka hän valmistuisi ennen kilpailun
päättymistä. Vastaus on päivitetty kilpailuohjelman kohtaan "Osallistumisoikeus"
sivulla 3.
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Kysymys Suntinojan kunnostusvyöhykkeestä. Webinaarissa mainittiin, että
yläjuoksulta kohti tasamaata olisi noin kymmenen metrin vyöhyke, joka
jätetään kaivinkoneelle. Eli onko se ojan molemmin puolin vai vain toiselta
puolelta? Suntinoja virtaa Perkonpuiston poikki idästä ja lännestä ja laskee
kohti Lattonmerenojanpuistoa, eli koko matkalta Perkonpuiston osalta pitäisi
olla suojavyöhyke? Täytyykö tämä alue siis rauhoittaa täysin vai voiko siihen
luiskaan kohti vettä osoittaa toimintaa?
- Suntinojaa tullaan aika-ajoin huoltamaan mm. kaivinkoneella ojan pohjaa
ruoppaamalla. Huoltotoiminnoille tulee jättää ojan molemmin puolin ojaluiskan
yläreunan viereen 10 metriä leveää tilaa, jossa ei ole tiheää puu- tai isoa
pensaskasvillisuutta. Satunnaiset yksittäiset puut eivät ole kiellettyjä, mutta
yksittäispuitakin tulee olla harvakseltaan. Ruopattavia massoja varten tulee myös
mahdollistaa läjitystilaa mahdollisimman läheltä ojaa huoltoväylän läheisyydestä.
Massojen kuljetusta tulee välttää. Toimintoja, kulkua veden rajaan tai kapeahkoa
ylikulkua voi osoittaa, mutta muiden kiinteiden kalusteiden/varusteiden sijoittaminen
ei ole mahdollista.
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Onko webinaarissa mainituista ja Porin kaupungin varastolla olevista
betonilaattamateriaaleista saatavilla mitään lisätietoa vai jätetäänkö kilpailijan
mielikuvituksen varaan?
- Mitään tarkkoja materiaalimääriä ei ole tiedossa. Varastotavaraa hyödynnetään
aina kohdekohtaisesti, mikäli kivet soveltuvat paikkaan ja käyttötarkoitukseen ja
niiden määrä on riittävä. Kilpailuehdotuksissa kannattaa lähteä miettimään
ratkaisuja enemmänkin yleisten periaatteiden näkökulmasta. Kierrätyskivi vai uusi,
ostettava kivimateriaali? On otettava joka tapauksessa huomioon, että usein
kierrätyskivissä määrät saattavat olla pieniä eriä, puhuen joistakin kymmenistä
neliöistä.

4

Pori on tulvaherkkää aluetta. Kuinka suuri ongelma/haaste se on tällä
suunnittelualueella?
- Haasteellisuutta lisää Suntinojan kunnossapitotöille varattava tilan tarve.
Katsokaa vastaus kysymykseen 2.
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Onko alueesta tehty luontoselvityksiä tms.?
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Onko asukkailta tullut toiveita puistolle?
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Linnustosta on asukkaat esittäneet huolensa, että säilyyhän avoimuus.

- Ei ole tehty.

- Asemakaavan laadinnan aikana 2008-2009 kaavaluonnoksesta tai
kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään mielipidettä tai kannanottoa alueen asukkailta.
Vähärauman koulu järjesti oppilaille ja vanhemmille erillisen yleisötilaisuuden
asemakaavan laadinnan yhteydessä, jossa kaupunkisuunnittelu esitteli hanketta.
Koulu antoi yleisötilaisuuden pohjalta kaavaehdotuksesta lausunnon, missä
todetaan Vähärauman koulun puoltavan ko. asemakaavaa ja asemakaavan
muutosta: ”Rakentamisvaiheessa Vähärauman koulu toivoo otettavan huomioon,
että noin 500 oppilaan koulu tarvitsee harkitun liikennesuunnittelun oppilaiden
turvallisuuden takaamiseksi rakennustöiden eri vaiheiden aikana (selkeät, suorat ja
turvalliset reitit). Vähärauman koulu esittää lisäksi, että Perkonpuiston
nurmikenttäalue (iso pyöreä pelikenttä) harkittaisiin toteutettavaksi
hiekkatekonurmena, jolloin se palvelisi yhtenä koulun lähikenttänä palloilualueena.
Nurmi on aamupäivisin ja sateella käyttökelvoton koululaisille märkyytensä vuoksi.”

- Tämä on kilpailijoiden päätettävissä. Niityiksi jätettävät alueet tarvitsevat jo
menestyäkseen mahdollisimman avointa tilaa ja valoa. Kilpailuohjelmassa
kehotetaan tekemään luontopohjaisia ratkaisuita ja luonnon monimuotoisuutta
tukevia ratkaisuita.
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Kerrotteko vielä mihin saakka esitys nähtävillä verkossa.
- Webinaarin tallenne oli nähtävissä 1.10.2020 asti osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=e7WJQHKoUtE&feature=youtu.be
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Tuleeko webinaarissa mainitsemasi kymmenen metrin kaivinkoneen
työskentelyvyöhyke huomioida molemmin puolin ojaa (yhteensä 20 m)?
- Huoltoa varten varattava tila tulee huomioida molemmin puolin. Katsokaa
tarkempi vastaus kysymykseen 2.
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Tuleeko osallistujan olla tutkinto-opiskelija vai ei? Voiko avoimen kautta
opiskelemassa (ns. lyhytkestoiset opinnot) oleva henkilö ottaa osaa
kilpailuun?
- Avoimen kautta opiskelemassa oleva henkilö voi ottaa osaa, mikäli
kilpailuehdotuksen palauttamispäivänä hän on avoimessa korkeakouluopinnoissa
edelleen opiskelijana.
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Puistolle asetetuissa tavoitteissa sanotaan, että Suntinojan viereen tulee
jättää "vapaa ja tasainen tila 10 metrin leveydeltä ojan kunnossapitoa varten".
Koskeeko tämä uoman molempia puolia, vai riittääkö, että toinen puolista on
vapaa?
- Tavoite 10 m vapaasta huoltotilan leveydestä koskee ojan molempia puolia.
Katsokaa tarkempi vastaus kysymykseen 2.
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