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60 omakotitonttia hakuun
Poikkimaantien sillan rakennustyöt alkavat syksyllä
Aleksanteri Pikkarainen
Oulu
Oulussa on tulossa myyntiin
noin 60 uutta omakotitonttia. Kevään tonttihaku käynnistyy 7. helmikuuta uudistuneella tonttipäivällä Ympäristötalolla. Päivän aikana esitellään tonttien lisäksi Karttatie
–palveluun pohjautuvaa uutta tonttien hakupalvelua, erilaisia energiaratkaisuja, kaukolämpöä sekä jätteiden keräysratkaisuja.
Hiukkavaaran Soittajankangas on selkeä uusi kohde, josta on tulossa myyntiin noin 17 omakotitonttia.
Muut myyntitontit ovat tutuilla alueilla Holma-Haapajärvi, Kiulukangas, Kivikkokangas, Niemenranta, Ritaharjun
Varpumetsä ja Varpukangas.
– Viime vuonna kaupunki luovutti noin 190 omakotitonttia sekä myytynä että vuokralle. Haut ovat olleet suosittuja. Syksyn vuokratonttihaku on myyntihakua
suositumpi. Ammattirakentajille on omat hakunsa kerros- ja rivitalotontteihin, sanoo maankäyttöasiantuntija
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Markku Haulos yhdyskuntaja ympäristöpalveluista.
Parina viime vuonna taloustaantuma on kuitenkin
laskenut tonttien kysyntää ja
tontteja on kaupungilla myös
jatkuvassa haussa.
Soittajankankaan tontit sijoittuvat lähimmäksi kaupungin keskustaa. Uusi Oulujoen
ylittävä Poikkimaantien siltayhteys parantaa merkittävästi koko Hiukkavaaran saavutettavuutta. Siltaa aletaan
rakentaa näillä näkymin tulevana syksynä.
Soittajankangas sijoittuu
hyvin kaukolämmön piiriin. Alueen läpi kulkee Musikantin raitti, jonka varressa on neljä katupiha-aukiota
asukkaita varten. Katupihojen yhteyteen sijoittuu asukkaiden yhteistä tilaa leikille,
oleskelulle, ympäristörakentamiselle, tekniselle huollolle,
taiteelle ja lumenläjitykselle.
Aukioilla käytetään vettäläpäiseviä pintoja ja niillä sijaitsee kolme taidemuuntamoa.
Mahdollisimman kattava
kaukolämpöverkko tehdään

Havainnekuva esittää Hiukkavaaran Soittajankankaan uuden asuinalueen.

Soittajankankaalle jo katurakennustöiden yhteydessä.
Kaukolämpöverkon suunnittelussa on otettu huomioon, että alueelle rakennetaan mahdollisesti myös
maalämpö- tai nollaenergiataloja. Näille taloille on suunniteltu omat tontit kaukolämpöverkoston taloudellisen ra-

kentamisen ja hyvän teknisen
toimivuuden varmistamiseksi. Nämä rajoitetut tontit sijaitsevat kauempana kaukolämmön runkolinjasta ja siten myös viereisten tonttien
lämmitysratkaisut vaikuttavat
kaukolämmön saatavuuteen.
Soittajankankaalla kokeil-

laan asukkaille edullista jätteiden yhteiskeräystä. Jokaisella talolla ei siis ole omaa
roskapönttöä, vaan jätteet
viedään korttelin yhteiseen
pisteeseen.
Esiselvityksen pohjalta alueen asemakaavaan varattiin
alueita kimppapisteitä varten. Myös Hiukkavaaran kes-

kukseen tullaan varaamaan
vastaavanlaiset alueet. Alueet
ovat katualuetta, joten alueiden kunnossapidosta voidaan huolehtia myös silloin,
jos kiinteistöjen yhteinen jätehuolto ei toteudu.
Soittajankankaalla toteutetaan pienimuotoinen pilottihanke jätehuollon kimppakeräyksen käytöstä. Pilotissa on mukana neljä aluetta Soittokunnantien pohjoispuolella. Kimppapisteitä
käyttäviä tontteja on yhteensä 61 ja käyttäjiä arviolta 183.
Pilottialueella kerätään polttokelpoisen ja biojätteen lisäksi paperia, kartonkia, metallia ja lasia. Pilottialueen
kimppapisteet omistaa ja pitää kunnossa Oulun Jätehuolto, joka vastaa myös jäteastioiden tyhjennyksestä sekä astioiden ja alueen kunnossapidosta pilotin aikana. Asukkaat liittyvät järjestettyyn jätehuoltoon Oulun Jätehuollon kautta.
Pilottialueen ulkopuolisten
pisteiden rakennuttamisesta,
kunnossapidosta, jätehuollon
kilpailuttamisesta ja käytöstä
asukkaat sopivat keskenään.

Elektrobit avaa
innovaatiolaboratorion
Piilaaksoon
EB haluaa olla siellä,
missä tapahtuu
Oulu-lehti
Oulu
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Elektrobit (EB) ilmoitti avaavansa auto-ohjelmistojen kehityskeskuksen San Franciscon lahden alueelle laajentaakseen ja vahvistaakseen tietoliikenneyhteyksin varustettuihin autoihin ja autonomiseen ajamiseen liittyvää ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystään.
– Piilaakso on jo pitkään ollut paikka, jossa luodaan uutta. Monet huipputeknologiayritykset – myös useat meidän
yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme – pitävät täällä pääkonttoriaan tai ovat muuten vahvasti läsnä, ja täällä syntyy lukemattomia uusia teknologioita ja trendejä, sanoo EB:n Automotive-liiketoimintasegmentin johtaja Alexander Kocher.
– Autoteollisuuden innovaatiovauhdin yhä kiihtyessä on
tärkeää, että EB on läsnä siellä, missä tapahtuu, jotta pystymme nopeuttamaan omaa innovaatiotahtiamme ja siten palvelemaan paremmin asiakkaitamme.
Autoteollisuuden investoinnit Piilaaksossa ovat kasvaneet jyrkästi kymmenen viime vuoden aikana: kaikki johtavat autovalmistajat ja ajoneuvoteknologioiden toimittajat
ovat perustaneet toimipisteitään seudulle. EB Automotive
Innovation Lab keskittyy langattomin yhteyksin varustettujen autojen ja autonomisen ajamisen edistämiseen liittyvien ohjelmistoratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.
EB haluaa olla rakentamassa autoteollisuuden tulevaisuuden ohjelmistoja ja järjestelmiä, ja siksi yhtiö liittyy Piilaakson teknologiayritysten elinvoimaiseen ja innovatiiviseen yhteisöön, jossa sillä on niin opittavaa kuin annettavaakin. Tätä silmällä pitäen EB kokoaa insinööritiimin, joka omistautuu tulevaisuuden teknologioille sekä tutkimus- ja esikehitystyöhön EB:n piilaaksossa toimivien asiakkaiden kanssa. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia kumppanuuksien muodostamiseen sellaisten paikallisten yritysten kanssa, joilla on EB:n ohjelmistotarjontaa täydentävää
teknologiaa.
EB aikoo avata Automotive Software Innovation Lab Silicon Valley -innovaatiokeskuksensa vuoden 2015 alussa.
Yrityksen käyttöliittymä-, navigointi-, ajamista avustavia- ja elektronisten ohjausyksiköiden ohjelmistoja on
asennettu yli 75 miljoonaan ajoneuvoon kaikkialla maailmassa.

