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Alustava asemakaavan suunnittelualueen rajaus
Alustava tarkastelualueen rajaus
Alue, jonka asukkaita tiedotetaan

Teknisessä keskuksessa on tullut vireille otsikossa mainitun alueen suunnittelu. Hankkeesta on laadittu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n sekä maankäyttöja rakennusasetuksen 42 §:n mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä, sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Suunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide.

SUUNNITTELUALUE JA VAIKUTUSALUE

OULUN YLEISKAAVA 2020

Etusivun karttaan on rajattu alustava asemakaavan
suunnittelualue, tarkastelualue sekä alue, jolla asuvia
tiedotetaan. Hankkeella on vaikutuksia koko Oulun seudulle.

Ritaharjuun on Oulun yleiskaavassa 2020 osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta. Ritaharjuun on
osoitettu yksi merkittävimmistä uusista palvelujen, hallinnon ja erikoistavaroiden kaupan alueista sekä työpaikka-alueista. Kaupallisen keskustan alue Linnanmaantien risteyksessä ja Kaijonharjun keskus muodostavat yhdessä pohjoisien kaupunginosien palvelukeskuksen. Oulun pohjoisosan aluekeskuspalveluja täydentämään on Ritaharjuun varattu tilaa vievän ja muun erikoistavarakaupan alueita.

Suunnittelualue sijaitsee Herukan ja Pateniemen itäpuolella ja Ritaharjun länsipuolella n. 8 km Oulun kaupungin
keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueeseen kuuluu
osa Herukan ja Pateniemen kaupunginosista. Suunnittelualue rajautuu idässä Pohjantiehen, etelässä Raitotiehen, lännessä Pateniemen ja Herukan asuntoalueisiin
sekä rautatiealueeseen ja pohjoisessa rakentamattomaan alueeseen. Suunnittelualueen alustava pinta-ala
on n. 75 ha.
Asemakaavoitettavan alueen liittymistä kaupunkirakenteeseen tarkastellaan laajemmalla alueella. Alue rajautuu
idässä Pohjantiehen, etelässä Vahtolantiehen, lännessä
rautatiealueeseen ja pohjoisessa Risuniityntiehen. Tarkastelualueen alustava pinta-ala on n. 140 ha.
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan Oulun seudulla.

Raitotien ja Pohjantien luoteiskulman alue on yleiskaavassa 2020 palvelujen, hallinnon ja erikoistavaran kaupan aluetta (P-1).
Raitotien ja pohjantien lounaiskulman alue on yleiskaavassa 2020 työpaikka-aluetta (TP). Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle ja sellaiselle teollisuustuotannolle, josta ei aiheudu
ympäristöön merkittävää melua, ilman pilaantumista tai
muuta haittaa. Vähäinen asuminen on alueella sallittua.
Asemakaavoituksella tulee edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostumista.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Suunnittelualueella on joitakin asuinrakennuksia. Suurin
osa suunnittelualueesta on rakentamatonta. Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Suurin osa suunnittelualueesta on Oulun kaupungin omistuksessa. Alueen
pohjois- ja eteläpäässä on myös yksityisiä maanomistajia.
SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksellään 17.10.2006
§ 123 käynnistänyt Oulun kaupungin pohjoisen kaupan
keskittymän - Ritaportin - asemakaavan laadinnan. Asemakaavan suunnittelun yhteydessä laaditaan alueen
liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon
suunnitelmat.
Asemakaavan suunnittelualueelle on laadittu Ritaharjun
kaupallinen selvitys 2005 - 2025. Selvityksessä on asemakaavoitettavalle alueelle osoitettu sijoittuvan 70 000 90 000 kem2 kaupallinen kokonaisuus; hypermarketkeskus, erikoiskauppaa, kodin keskus, rautatavaratalo ja
liikennemyymälä. Palveluiden mitoitus tarkistetaan asemakaavatyön aikana.

Ote Oulun yleiskaavasta 2020

Suunnittelualueelle laaditaan vaihtoehtoisia maankäytön
suunnitelmaratkaisuja, joita vertaillaan. Vaihtoehtojen
vertailun perusteella valitaan yksi vaihtoehto hyväksyttäväksi asemakaavan laatimisen perustaksi. Oulun kaupunki etsii yhteistyökumppanin kaupallisen alueen suunnittelun ja tavoitteiden tarkentamisen määrittämiseksi
ennen asemakaavaluonnoksen laatimista.

Ilmakuva suunnittelualueelta 2004
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OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020
SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI
Ympäristöministeriön 18.2.2005 vahvistama Oulun seudun yleiskaavan 2020 sai lainvoiman 25.8.2006. Sitä
muutettiin ja laajennettiin vuonna 2006 ja jonka valtioneuvosto vahvisti 8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi
5.6.2007. Muutoksessa Oulun Ritaharjun Pohjantien ja
Raitotien ristetysalueelle on osoitettu vähittäiskaupan
suuryksikkö (KM) ja aluetta erikoiskauppaa varten (P).

Suunnittelua ohjaa tätä tarkoitusta varten perustettava
ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustettuna teknisen
keskuksen lisäksi yleiskaavoituksen, Oulun seudun ympäristöviraston, Liikuntaviraston, Rakennusvalvonnan,
Oulun Energian, Oulun Veden ja Tiehallinnon edustajat.
Alueen asemakaavan suunnittelusta vastaa teknisen
keskuksen asemakaavoitus. Liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitelmista vastaa katu- ja viherpalvelut, vesihuollon suunnittelusta Oulun Vesi ja energiahuollon suunnittelusta Oulun Energia. Kaavoitus, vesihuollon ja energiahuollon suunnitelmat tehdään kaupungin omana työnä. Kaupallisten palveluiden suunnitelma sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnitelmat teetetään
konsulttityönä.
SUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ KUULTAVAT OSALLISET
Ritaportin alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutuksessa hankkeessa mukana olevien osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.
Osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen asukkaat,
maanomistajat, -haltijat, kiinteistöjen omistajat, alueella
toimijat sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden olosuhteisiin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020
SUUNNITELMAN LAATIMISTA VARTEN LAADITUT
JA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Laaditut
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
- Oulun seudun yleiskaava 2020
- Oulun yleiskaava 2020
- Ritaharjun kaavarunko 2003
- Ritaharjun kaupallinen selvitys 2005 - 2025
- Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma 2002
- Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin
alueella 2002
Laadittavat
- Luonto- ja maisemaselvitys
- Maaperätutkimus
- Kaupallisten tarpeiden selvitys
SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Suunnittelutyön kuluessa arvioidaan vaihtoehtoisten
suunnitelmien vaikutuksia mm. kaupunkirakenteeseen,
ympäristöön, liikenteeseen, palveluihin, kunnallistekniikkaan ja rakentamiskustannuksiin.

Suunnittelun kulusta tiedotetaan seuraavia tahoja:
Suunnittelualueen ja vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, kiinteistöjen omistajat, vuokra-alueiden haltijat
ja toimijat
Viranomaiset ja muut tahot
- Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PohjoisPohjanmaan liitto, Hailuodon kunta, Haukiputaan
kunta, Kempeleen kunta, Kiimingin kunta, Muhoksen
kunta, Oulunsalon kunta, Tiehallinto, Oulun kihlakunnan poliisilaitos, Oulun luonnonsuojeluryhdistys
ry, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Koskilinjat Oy, Oulun puhelin Oyj, Kaijonharju - Linnanmaan asukasyhdistys ry, Kuivasjärven pky.ry, Oulun
Rajakyläyhdistys ry, Pateniemen pky.ry, Pateniemen
alueellinen yhteistyöryhmä, Kaijonharjun alueellinen
yhteistyöryhmä, Kuivasranta-toimikunta, seuturakennetiimi.
Kaupungin yhteistyöelimet
- Oulun kaupungin tekninen lautakunta, Oulun Energia / Kaukolämpö, Oulun Energia / Sähköverkko,
Oulun Vesi, Liikuntavirasto, Oulun seudun ympäristövirasto, Opetusvirasto, Sosiaali- ja terveystoimi,
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Rakennusvalvontavirasto, Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan alueesta laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin, inventointeihin, suunnittelutavoitteisiin ja aluetta koskeviin erillissuunnitelmiin.
Myös osallisilta ja asiantuntijoilta pyydetään tarvittaessa
arvioita suunnitelman vaikutuksista.
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS KAAVOITUSPROSESSIN AIKANA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoituksen tullessa vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja
kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä
siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan
sanomalehdessä ja virallisella ilmoitustaululla maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Asemakaavan valmisteluaineisto
(asemakaavaehdotus)
Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää
kirjallinen mielipiteensä suunnitelmasta ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä
olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse sekä sanomalehdessä ja virallisella ilmoitustaululla.
Asemakaavan hyväksyminen
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaavan valmisteluaineisto
(maankäyttövaihtoehdot ja asemakaavaluonnos)
Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan mielipiteitä
varten nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmista ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse sekä sanomalehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. Kaavoitushankkeesta järjestetään
nähtävillä olon aikana yleisötilaisuus.

Ilmakuva suunnittelualueelta 2004
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AIKATAULU
Projektin käynnistäminen
Perusselvitykset
Maankäyttövaihtoehdot
Kaupallisen yhteistyökumppanin haku
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaehdotus

3-5/2008
4-6/2008
5-10/2008
11/2008-3/2009
4-11/2009
12/2009-8/2010

YHTEYSTIETOJA
Asemakaavoitus:
Projektipäällikkö kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi
Oulun kaupunki / tekninen keskus /
asemakaavoitus
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite: Uusikatu 26, 4.krs
gsm 044-703 2425
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Liikennesuunnittelu:
liikenneinsinööri Minna Soininen
Oulun kaupunki / tekninen keskus /
katu- ja viherpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite: Uusikatu 26, 6.krs
gsm. 044-703 2629
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Ympäristösuunnittelu:
maisema-arkkitehti Liisa Kääriä-Fischer
Oulun kaupunki / tekninen keskus /
katu- ja viherpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite: Uusikatu 26, 6.krs
gsm 044-703 2117
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kaupallinen suunnittelu ja maanomistus:
asuntotoimenpäällikkö Kaija Puhakka
Oulun kaupunki / tekninen keskus /
Maa ja mittaus
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite: Uusikatu 26, 3.krs
gsm 044-703 2360
etunimi.sukunimi@ouka.fi

WWW-SIVU, JOSTA VOI SEURATA SUUNNITTELUN ETENEMISTÄ:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
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