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1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksellään 17.10.2006 § 123 käynnistänyt Oulun kaupungin pohjoisen
kaupan keskittymän - Ritaportin – asemakaavan laadinnan.
Oulun seudun yleiskaavan 2020 5.6.2007 vahvistuneessa muutoksessa Pohjantien ja Raitotien
risteysalueen luoteiskulmaan on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö ja lisäksi aluetta erikoistavarakauppaa
varten. Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Alueen maat ovat pääosin kaupungin omistuksessa.
Suunnittelualueelle on laadittu vaihtoehtoisia maankäytön rakennekaavioita, jotka esitellään tässä raportissa.
Oulun kaupunki hakee yhteistyökumppanin / kumppanit kaupallisen alueen suunnittelun ja tavoitteiden
tarkentamisen määrittämiseksi ennen asemakaavaehdotuksen laatimista. Maankäyttövaihtoehtojen vertailu
suoritetaan laatuarviointina, kun yhteistyökumppani on valittu. Vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan
yksi vaihtoehto tai niiden yhdistelmä hyväksyttäväksi asemakaavan laatimisen perustaksi.

Ilmakuva suunnittelualueelta 2004

© Blom

2. SUUNNITTELUALUE JA VAIKUTUSALUE
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 ja pohjoisessa rakentamattomaan alueeseen. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on n. 80 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.
Etusivun karttaan on rajattu alustava asemakaavan suunnittelualue, tarkastelualue sekä alue, jolla asuvia
tiedotetaan. Hankkeella vaikutuksia arvioidaan koko Oulun seudulla.
3. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI
Asemakaavan suunnittelu tehdään Oulun kaupungin teknisen keskuksen omana työnä. Suunnitelmien
laatimisesta ja projektin johtamisesta vastaa teknisen keskuksen asemakaavoitus. Suunnittelutyössä tarvittavat
liikenteen, katujen, ja ympäristön yleissuunnitelmat tehdään konsulttityönä. Näiden tehtävien tilaamisesta ja
ohjaamisesta vastaa katu- ja viherpalvelut. Energiahuollon suunnittelu tehdään Oulun Energian omana työnä.
Vesihuollon suunnittelu tehdään Oulun Veden omana työnä. Suunnittelutyössä tarvittavat kaupallisten
palveluiden tarkastelut tehdään konsulttityönä, ja näiden tehtävien tilaamisesta ja ohjaamisesta vastaa maa ja
mittaus.
Hankeen projektipäällikkönä teknisessä keskuksessa toimii kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi ja
projektisihteerinä kaavoitusarkkitehti Jere Klami. Hankeen projektivastaavana kaupallisten palveluiden
suunnittelun osalta toimii asuntotoimenpäällikkö Kaija Puhakka, liikenteen ja katujen suunnittelussa
liikenneinsinööri Minna Soininen, ympäristösuunnittelussa maisema-arkkitehdit Liisa Kääriä-Fischer ja Terttu
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Kurttila (30.9.2008 asti), vesihuollon suunnittelussa rakennuttajainsinööri Antti Hekkala, energiahuollon
suunnittelussa verkostopäällikkö Kaj Norrbacka ja sähköhuollon suunnittelussa suunnitteluinsinööri Vesa
Parviainen.
Konsulttisuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa. Kunnallisteknisen
suunnittelutyön pääkonsulttina on rakennekaaviovaiheessa toiminut Ramboll Finland, projektipäällikkönä Matti
Jäntti, ja alikonsulttina Liidea Oy (liikennesuunnittelu). Kaupallisten palveluiden konsulttina on toiminut
Nortecon Oy, projektipäällikkönä Seppo Heikonen. Suunnitelmien laatimiseen tarvittavat selvitykset on laadittu
konsulttityönä.
Ohjausryhmän tehtävänä on vastata hankkeen tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta. Ohjausryhmän on
asettanut teknisen keskuksen johtaja. Projektiryhmän esittämät asiat päätetään ohjausryhmässä. Ohjausryhmä
esittää tekniselle lautakunnalle hankkeen asettamisesta nähtäville. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat
konsulttien projektipäälliköt ja mahdolliset muut asiantuntijat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii
asemakaavapäällikkö Matti Karhula.
Projektiryhmän tehtävänä on vastata projektin suunnittelusta ja hankeen etenemisestä. Projektiryhmä on
nimetty ohjausryhmässä. Projektiryhmä päättää asioiden esittelystä ohjausryhmälle yhtenäisen näkemyksen
mukaan.
Projektiryhmä
koostuu
puheenjohtajasta,
projektipäälliköstä,
kunkin
kaupunkitahon
projektivastaavasta ja projektisihteeristä. Työryhmien esittämät asiat hyväksytään projektiryhmässä.
Projektiryhmän kokouksiin osallistuvat konsulttitahon projektipäälliköt ja tarvittaessa mahdolliset muut
asiantuntijat. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii asuntotoimenpäällikkö Kaija Puhakka.
Työryhmien tehtävinä on suunnitella hanketta osa-alueittain. Työryhmät muodostuvat kunkin osa-alueen
tarvittavista henkilöistä. Työryhmien kokoonpanosta päättää projektiryhmä. Työryhmien esittämät asiat
päätetään projektiryhmässä.
Yhteistyökumppanin / kumppaneiden valinnan valmistelee arviointiryhmä. Arviointiryhmän puheenjohtajana
toimii apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala.
4. LÄHTÖKOHDAT
4.1. Laaditut selvitykset
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
- Oulun seudun yleiskaava
- Oulun yleiskaava 2020
- Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma 2002
- Ritaharjun tavoitesuunnitelma 2004
- Ritaharjun kaavarunko 2005
- Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella 2002
- Ritaharjun kaupallinen selvitys 2005 – 2025
- Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen
- Pateniemen suuralueen vihersuunnitelma
- Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille
- Rakennettavuusselvitys 2008
- Luonto- ja maisemaselvitys 2008
4.2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 17.2.2005 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue on
merkitty siinä taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja
muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Suunnittelualue kuuluu
Oulun seudun laatukäytävään (kk-5). Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman, kaupungin keskustan,
yliopiston ja muiden Oulun kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välistä, kaupunkimaisesti
rakennettavaa tie- ja yritysympäristön vyöhykettä.
4.3. Oulun yleiskaava 2020
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
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muodostavat yhdessä pohjoisien kaupunginosien palvelukeskuksen. Oulun pohjoisosan aluekesku spalveluja
täydentämään on Ritaharjuun varattu tilaa vievän ja muun erikoistavarakaupan alueita.
Raitotien ja Pohjantien luoteiskulman alue on yleiskaavassa 2020 palvelujen, hallinnon ja erikoistavaran
kaupan aluetta (P-1). Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja yksityisille palveluille, kuten erikoistavaran
kaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa sellaisen MRL 114 §:n
mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön, jossa on ainoastaan erikoistavarakaupan myyntiä. Alueelle ei saa
sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää.
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.
4.4. Oulun seudun yleiskaava 2020
Ympäristöministeriön 18.2.2005 vahvistama Oulun seudun yleiskaavan 2020 sai lainvoiman 25.8.2006. Sitä
muutettiin ja laajennettiin vuonna 2006. Valtioneuvosto vahvisti muutoksen 8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi
5.6.2007. Muutoksessa Oulun Ritaharjun Pohjantien ja Raitotien risteysalueelle on osoitettu vähittäiskaupan
suuryksi kkö (KM) ja aluetta erikoiskauppaa varten (P).

Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020

Ote Oulun yleiskaavasta 2020

4.5. Suunnittelualueen nykytilanne
Suunnittelualue
on
asemakaavoittamaton.
Alueella
sijaitsee
pientaloasutusta. Suurin osa alueesta
on rakentamaton ja luonnontilassa.

Alueet, joilla on käynnissä
asemakaavoitushankkeita,
mm. Ritaharju
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4.6. Suunnittelualueen maanomistus
Suunnittelualue on pääosin Oulun kaupungin
omistuksessa.

Yksityisomistuksessa
Kaupungin omistuksessa

4.7. Liikenne
Ritaportin kaupallisen kehittämisen liikennevaikutuksia on tutkittu Oulun seudun (Oulun lisäksi Tyrnävä,
Lumijoki, Liminka, Hailuoto, Oulunsalo, Kempele, Muhos, Ylikiiminki, Kiiminki, Haukipudas, Ii ja Yli-Ii)
liikennemallijärjestelmän avulla. Strateginen liikenne-ennuste perustuu seudun yhteisessä yleiskaavassa
määritettyihin maankäyttöennusteisiin, liikenteen yleisesti arvioituun kehitykseen sekä suunnittelualueen
lähistöllä tarkempiin arvioihin maankäytön kehityksestä. Alueen liikennemääräennusteet ovat suuren
kehittämispotentiaalin vuoksi suuret ja edellyttävät liikenneverkon kapasiteetin lisäystä sekä moottoritien
eritasoliittymässä että Raitotiellä. Vuonna 2005 tehdyssä selvityksessä todettiin alustavasti alueen
liikenneverkon vaativan seuraavia kehittämistoimenpiteitä:
-

moottoritielle varaudutaan toteuttamaan
kolmannet kaistat Pateniemen eritasoliittymään saakka
moottorien ramppijärjestelyjä kehitetään
Raitotie
parannetaan
2-ajorataiseksi
Ritaharjun ja Ritaportin kohdalla
Ritaportin alueelle pääliittymä toteutetaan
eritasoliittymänä Raitotieltä (suuntaisliittymä
ja risteyssilta ratasillan viereen)
Ritaporttiin
järjestetään
katuyhteys
Ritaharjusta moottoritien alitse

Raitotien ja Pohjantien liikennejärjestelyt
Ritaportin kohdalla
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Virallista 2030 ennustetta Oulun seudulle ei ole tehty. Oulun seudun yhteisen yleiskaavan maankäyttö on
esitetty vuodelle 2020. Liikenteen yleiskasvuna Oulun seudulle on oletettu n. 5% vuodesta 2020 eteenpäin.
Lisäksi on otettu huomioon uusien kaavarunkojen ja tavoitesuunnitelmien maankäyttöä, esim. Hiukkavaara,
Ritaharju ja Pateniemi. Ennustetta on aiemmin käytetty VT 4 -yleissuunnitelmassa, Raitotien tarkasteluissa ja
Oulu-Haukipudas -yhteissuunnittelualueen suunnittelussa. Seuraavassa kuvaparissa on esitetty alueen
alustava liikenne-ennuste ja sitä pääverkon osalta vastaava liikennemelutarkastelu.

Liikenne-ennuste noin vuodelle 2030

Liikennemelutarkastelu

4.7.1. Valtatien 4 eli Pohjantien suunnittelutilanne
Valtatielle 4 osuudelle Kempele – Kello on tekeillä yleissuunnitelma. Suunnitteluosuus on noin 26 km ja sillä on
nykyisin 11 eritasoliittymää. Tiejakso on osa Limingan Haaransillan – Iin Räinänperän välistä noin 53 km:n
moottoriväyläjaksoa, josta alkuosa noin 40 km on moottoritietä ja loppuosa on moottoriliikennetietä. Laadittavan
yleissuunnitelman
mukaan
valtatietä
4
kehitetään
Oulun
kaupunkiseudulla
korkeatasoisena
kaupunkimoottoritienä, jonka nopeustavoitteena on 100 km/h. Vuodelle 2030 laaditun liikenne-ennusteen
mukaan moottoritiellä varaudutaan kolmansiin kaistoihin Kempeleen – Pateniemen eritasoliittymien välisellä
osuudella. Pateniemen eritasoliittymässä varaudutaan lisäramppeihin sekä siihen, että Raitotie on
eritasoliittymäalueelle 2+2 –kaistainen pääkatu. Raitotien ja ramppien liittymiin rakennetaan liikennevalot.
4.7.2. Raitotien suunnittelutilanne
Raitotielle välille Haukiputaantie – Kuusamontie on tekeillä toimenpideselvitys, jossa esitetään Raitotien
parantamistoimenpiteet vuoteen 2030 mennessä. Pateniemen eritasoliittymäalueen parantamistoimenpiteet on
esitetty edellä valtatien 4 yhteydessä. Muilla osuuksilla Raitotien parantamisessa on varauduttu mm.
liikennevalojen ja kiertoliittymien rakentamiseen sekä melusuojauksiin ja tierakenteen parantamiseen.
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4.8. Maisema ja luonto
Ritaportin
alueesta
on
laadittu
erillinen
luontoselvitys. Luontoselvityksessä on tarkasteltu
myös alueen maisemaa riittävällä tarkkuudella.
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura
2000-alueverkoston
kohteita
tai
kansallisesti
arvokkaiksi luokiteltuja lintualueita (FINIBA-alueita).
Siellä ei myös esiinny luonnonsuojelulain nojalla
suojeltavia luontotyyppejä, metsälain tarkoittamia
erityisen
arvokkaita
elinympäristöjä,
vesilain
mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä, arvokkaita
maisemakokonaisuuksia
eikä
arvokkaita
perinnemaisemia.
Alueen metsäkuva on monipuolinen vaihdellen
kuivahkoista
kangasmetsistä
isoheinäisiin
kangaskorpiin ja suopursupeitteisiin kitukasvuisiin
rämeisiin. Alueella on yksi avosuokuvio, joka on
luontoselvityksessä kartoitettu nevarämeeksi. Suon
säilyttämismahdollisuudet alueella on syytä selvittää.
Raitotien
pohjoispuolella
on
vanhoja
umpeenkasvavia niittyjä, joista osa on entisiä
reheväkasvuisia suoniittyjä ja lähempänä Raitotietä
olevat kuivahkoja hietaniittyjä.

4.9. Vesihuolto
Tällä hetkellä Ritaportin alueella ei ole vesihuoltoverkostoa.
Alueen vedenjakelu hoidetaan alueen lounaiskulmasta. Lisäksi alueelle rakennetaan vesijohto Pohjantien ali
Ritaharjun keskuksen suunnasta. Ritaharjun keskuksen kunnallistekniikan 1. rakennusvaihe alkaa tänä
syksynä ja päättyy ensi keväänä. Kahdesta erillisestä suunnasta tapahtuva veden syöttö mahdollistaa
sprinkleri-järjestelmien rakentamisen.
Jätevedet johdetaan rautatien länsipuolelle nykyiseen Oulun Veden jätevesiviemäriverkostoon. Tarvittaessa
Ritaportin alueelle rakennetaan jätevesipumppaamo.
Ritaportin hulevedet johdetaan alueen luonnolliseen kuivatussuuntaan eli länteen.
4.10. Energiahuolto
Suunnittelualueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa 20 kV:n kaksoisjohto. Suunnittelualueella ei ole
kaukolämpöverkkoa.

RITAPORTTI Rakennekaaviot Raportti 10.10.2008 Oulun kaupunki, tekninen keskus

8

4.11. Maaperä
Rakennettavuusanalyysin mukaan
alue soveltuu pääosin hyvin tai
erittäin
hyvin
rakentamiseen.
Pintakerros on suurimmaksi osaksi
n. 2,5 m korkea. Tutkimusalueella
on pehmeikköalue (pintakerros n.
4 m), jolla tarvitaan esirakennustai pohjanvahvistustoimenpiteitä.

5. TAVOITTEET
5.1. Kaupallisten palveluiden mitoitus
Ritaharjun kaupallisten palvelujen mitoituksen pohjana on tammikuussa 2005 raportoitu Ritaharjun kaupallinen
selvitys 2005 - 2025. Selvityksessä päädyttiin kaupalliseen kokonaisuuteen 90 000 + 10 000 + 4000 kem², joka
voitaisiin toteuttaa Ritaharjussa viimeistään vuoteen 2025 mennessä tai jopa 2015 mennessä.
Suunnittelualueen mitoituksen ja rajautumisen täsmentymisen myötä kaupallista mitoitusta on tarkistettu ja
samalla esitetty liiketyyppijakautumaa koskien joitakin tarkistuksia. Kaupallista rakennetta koskevat muutokset
mitoitusraporttiin nähden ovat:
•

•
•
•

Yhden hypermarketkeskuksen 16 000 m² asemesta kaksi hypermarkettia 10 000 + 10 000 m², jotka
toimivat samalla kaupallisen kokonaisuuden pääankkuriyrityksinä. Etuna tästä on vetovoimaisempi ja
asiakasliikenteen kannalta tasapainoisempi kaupan keskittymä.
Kodin kesku ksen mitoitus on 20 000 m² asemesta 10 000 m². Kodinkeskus pyritään integroimaan
osaksi erikoiskaupan 35 000 m² kokonaisuutta, jolloin voidaan hyödyntää yhteisiä asiakasvirtoja.
Rautatavaratalon mitoituksena on pidetty 20 000 m² asemesta 15 000 m²:n kokoista yksikköä.
Liikennemyymälän mitoitusta on pienennetty 5000 m²:tä 2000 m²:in. Tavoitteena on rajata asema
pääasiassa henkilöautoliikenteen ja kevyen moottoriajoneuvoliikenteen käyttöön.

Kaupallisen suunnittelun yhteydessä on pidetty vuokrattavaa pinta-alaa mitoituksen lähtökohtana. Tämä on
suhteutettu rakennekaavioissa kerrosalaan käyttämällä kerrointa myymäläpinta-ala x 1,2.
Yhteensä suunnittelualueelle esitetään kaavoitettavaksi valittavista rakennemalleista ja vaiheistuksesta riippuen
vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 80 - 85 000 m² ja kerrosalaltaan noin 90 - 100 000 kem² kokonaisuutta.
Kaupallisten palvelujen ja pysäköinnin sijoittumista suunnittelualueelle on tutkittu useiden rakennemallien
avulla. Malleissa on otettu huomioon keskittymän eri osien laajentamismahdollisuudet ja määrät.
Rakennemallit osoittavat massoittelun ohella pysäköintipaikkojen sijoittumisen, huoltoyhteydet ja
asiakasliikenneväylät tonteilla.
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Pysäköintipaikkamitoituksen tavoitteena on ollut yhteensä 4000 autopaikan toteuttaminen.
Ritaharjun kaupallisen kokonaisuuden vaiheittainen toteuttaminen on mahdollista ja todennäköistä.
5.2. Työpaikka-alueen mitoitus
Raitotien eteläpuolella Ritaportin kohdalla sijaitseva alue kuuluu Oulun yleiskaavassa 2020 LinnanmaaRitaharjun työpaikka-alueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 todetaan Raitotien ja Pohjantien risteyksen
työpaikka-alueesta: Tutkimus ja tuotekehitys, tuotanto, tilaa vievä ja muu erikoistavarakauppa, >2000 uutta
työpaikkaa.
TP-alueen koko on yleiskaavan mukaan n. 24 ha.
Liikennealueet: n. 15 % pinta-alasta
Viheryhteydet: n. 1 ha / 20 ha korttelialaa
TP-alue
Yhteensä

3,5 ha
1 ha
19,5 ha
24 ha

Alueen käyttö sijoittuu liikenteellisesti pääosin eri aikaan kuin kaupallisen alueen huippu, joka sijoittuu
viikonlopulle.
Kerrosala, korttelitehokkuus n. 0,50

100 000 kem²

Työpaikkaväljyys 60 kem² / työpaikka

1670 työpaikkaa

1 AP / 2 työpaikkaa

835 AP

5.3. Liikenne ja pysäköinti
5.3.1. Liikenteen mitoitus
Valtatielle 4 ja Pateniemen eritasoliittymään on suunniteltu korkealuokkaiset liikennejärjestelyt siten, että
ennusteliikennemäärien toimivuus eritasoliittymässä ja sen ramppiliittymissä on turvattu. Strategisen mallin
lisäksi aluetta on tutkittu tarkemmin mikrosimulointimallilla, jossa strategisesta liikennemallista johdetun
huipputuntiliikenteen päälle on lisätty arvio Ritaportin tuottamasta liikenteestä ja sen suuntautumisesta.
Kaupallisten palveluiden ja työpaikka-alueen liikenteellinen mitoitus lähtee siitä, että kaupallisella alueella on
yhteensä enintään 4000 autopaikkaa. Ritaportin mitoitusliikennetuotoksena on käytetty 4000 autopaikkaan ja 2
tunnin viipymään perustuen 2000 ajoneuvoa sisään ja 2000 ulos vilkkaimman asiointiliikenteen aikana. Tämä
vilkkain asiointiliikenne ei ole samaan aikaan työmatkaliikenteen huipun kanssa. Sisäänajo- ja ulostuloliikenne
voivat käyttää Raitotien lisäksi Ritaharjuun johtavaa moottoritien alittavaa katua. Tavoitteena tulee kuitenkin olla
se, että Raitotien kautta alueelle tulee käytännössä lähes kaikki Ritaharjun ulkopuolelta tuleva asiointiliikenne ja
moottoritien alittavaa yhteyttä käyttävät vain Ritaharjun asukkaat. Alueelta on yhteys myös radan alitse
Herukkaan, mutta tämä yhteys varataan pelkästään lähialueen käyttöön, eikä sitä oteta mitoituksessa erikseen
huomioon.
Työmatkaliikenteen huipputunnin mitoitukseen tutkittiin lisäksi Raitotien eteläpuolelle sijoittuvan työpaikkaalueen liikennetuotosta siten, että alueelta purkautuisi työmatkaliikenteen huipputunnin aikana 800 ajoneuvoa
ulos, mutta vastaavasti kauppakeskuksesta ulostuleva liikenne olisi 2000 sijasta 1200 ajoneuvoa.
Mitoitusliikenteen oletetaan jakautuvan siten, että moottoritien suunnasta tulee 1500, Pateniemen suunnasta
300 ja Ritaharjun puolelta moottoritien alitse 200 ajoneuvoa tunnissa. Poistuvaa liikennettä on Pateniemeen
600, moottoritien suuntaan 1200 ja Ritaharjuun 200 ajoneuvoa tunnissa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty työmatkaliikenteen huipputuntiin ajoittuva mitoitusliikenne-esimerkki, jossa
myös Raitotien eteläpuolen työpaikka-aluetta on toteutettu.
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Esimerkki mitoitusliikennevirroista ja liikennejärjestelyistä

Liikennejärjestelyjen on kyettävä välittämään mitoitusliikenne ilman, että moottoritien eritasoliittymään aiheutuu
huomattavia häiriöitä. Kevyen liikenteen pääyhteyksien tulee olla jatkuvia ja autoliikenteen pääväylien suhteen
eritasossa. Radan poikki tulee esittää kevyen liikenteen alikulku siihen liittyvine väylineen. Myös alueen läpi
kulkevalle virkistysyhteydelle tulee jäädä riittävä tila.
Alueen hyvä liikennesijainti mahdollistaa jatkossa myös tehokkaampien joukkoliikenneyhteyksien
muodostamisen hyödyttämään sekä Ritaharjun asutusta, Ritaportin kaupallista aluetta sekä Raitotien
eteläpuolista työpaikka-aluetta. Ritaportin kehittymisen myötä linjasto täydentynee sekä Raitotien suuntaisella
uudella linjalla että Ritaportin alueen sisällä käyvällä linjalla. Eritasoliittymän ramppien yhteyteen tulevat pysäkit
mahdollistavat alueelta nopeat yhteydet sekä Oulun että Haukiputaan suuntiin. Kehittyvä joukkoliikenne
mahdollistaa alueen hyödyntämistä myös liityntäpysäköintiin. Mahdollisuutta toteuttaa seisake rautatien varteen
ei myöskään saisi esitettävillä ratkaisuilla sulkea pois.
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Joukkoliikenteen saavutettavuus

5.3.2. Liikenneverkon perusratkaisu
Moottoritietä kehitetään Vt:n 4 yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti sekä kapasiteetin lisäämiseksi että
moottoritietä hyödyntävän nopean joukkoliikenteen tarpeisiin. Kolmansiin kaistoihin varaudutaan Pateniemen
eritasoliittymän eteläpuolella. Pateniemen eritasoliittymää kehitetään lisärampein toteuttamalla suoraramppi
etelästä ja silmukkaramppi etelään. Ramppiliittymiin toteutetaan liikennevalo-ohjaus.
Ritaportti kytkeytyy pääliikenneverkkoon pääasiassa Raitotien kautta. Liittymä Raitotielle toteutetaan
eritasoliittymänä. Lisäksi alueelle on yhteyksiä Ritaharjusta ja Herukasta. Herukan yhteys varataan vain
herukkalaisten käyttöön ja vastaavasti Ritaharjun yhteys vain Ritaharjun uusien asuinalueiden tarpeisiin. Myös
joukkoliikenne voi tarvittaessa hyödyntää Ritaharjun yhteyttä. Ajoneuvoliikenteen yhteyksien kannalta on
todettu kriittisiksi seuraavat kohdat:
- Ritaportin suuntaisliittymän tulee sijaita likimain moottoritien ja radan puolivälissä
- etäisyys Raitotieltä alueen sisällä olevaan ensimmäiseen liittymään tulee olla vähintään 150 m, jotta
estetään sisäisen liikenteen jonojen ulottuminen Raitotielle
Kevyen liikenteen pääyhteys alueella on Raitotien eteläpuolella kulkeva reitti Ritaharjusta Pateniemeen.
Ritaporttiin on eritasoinen kevyen liikenteen yhteys Raitotien ali, moottoritien ali (2 yhteyttä) sekä rautatien ali.
Näiden alituskohtien väliin on kehitettävä joustavat alueen sisäiset kevyen liikenteen yhteydet, joissa
liikenneturvallisuuteen panostetaan. Lisäksi alueen sisällä on oltava joustavat ja turvalliset yhteydet alueen
palveluihin mukaan lukien toimiva polkupyöräpysäköinti. Alueen läpi kulkee myös virkistykseen ja ulkoiluun
tarkoitettu reitti Ritaharjusta Herukan kautta meren rantaan, jolle on varattava riittävästi tilaa; reitin
risteämisessä muiden väylien kanssa tulee varautua eritasoratkaisuihin.
Joukkoliikenteen tarjontaa lisätään alueella sekä uuden asutuksen, työpaikka-alueiden sekä kaupallisten
palvelujen tarpeisiin. Alueen pysäkkijärjestelyissä varaudutaan moottoritien nopeisiin linjoihin, uusiin Raitotien
suuntaisiin linjoihin sekä alueen sisällä käyviin linjoihin tarpeellisine pysäkkijärjestelyineen. Raideliikenteen
hyödyntämismahdollisuutta myöhemmin ei suljeta pois, vaan alueella on säilytettävä mahdollisuus järjestää
seisake radan varteen.
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Liikenteelliset lähtökohdat

5.4. Ympäristö
Ritaportin ympäristösuunnittelun tulee perustua alueelle laadittuun hyvin jäsenneltyyn maankäyttöratkaisuun.
Tavoitteena on ympäristösuunnittelun avulla:
- jäsentää vihermassoilla Ritaportin pysäköintialueet ja muut avoimiksi jäävät ulkoalueet
- korostaa alueen näkymistä Pohjantielle
- selvittää hulevesien hyödyntäminen (lammet, purot) osana alueen ympäristökuvaa
- viherrakentamisella selkeyttää alueella liikkumista, kulkuväylät, sisäänkäynnit yms.
- huolehtia kunnossapidon toimivuudesta alueella
- mahdollistaa nykyisen kasvillisuuden säilyminen riittävän leveänä viherkäytävänä kuntoradan ja ulkoilureittien
molemmin puolin
5.5. Vesihuolto
Vesijohto ja jätevesiviemäri rakennetaan alueelle yhdessä muun kunnallistekniikan kanssa.
Hulevesien poisjohtamisessa on varauduttava niiden viivytykseen, koska alueelle sijoittuvat toiminnat vaativat
suuria päällystettyjä pintoja. Näin alapuolisten avo-ojien ja putkitusten mitoitus voidaan pitää kohtuullisena.
Hulevesien viivytystä on toteutettava sekä tonteilla että yleisellä alueella.
5.6. Energiahuolto
5.6.1. Sähköverkko
Suunnittelualueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa 20 kV:n kaksoisjohto, jota ei voi poistaa ennen kuin
korvaava yhteys on rakennettu valmiiksi. Lisäksi alueen lounaisnurkassa on nykyisiä rakennuksia syöttävä
pylväsmuuntamo. Näille on löydyttävä korvaava sijainti asemakaavassa sekä rakentamisaikaa noin puoli
vuotta.
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Alueen laajuus edellyttää, että Ritaharjun keskus ehtii valmistua ennen tämän alueen toteuttamista siinä
määrin, että Ritakierroksen kohdalta Pohjantien alitse suunniteltu yhteys on mahdollista toteuttaa.
Suunnittelualueen koilliskulmaan on suunniteltu 110 kV:n johtoaluevaraus, joka tulee ottaa huomioon
jatkosuunnittelussa.
Rakennusalojen perusteella alueelle tulle pääasiassa vain keskijänniteliittym(i)ä (20 kV), joten OES:n alueelle
rakentama pienjänniteverkko palvelee vain alueen pienasiakkaita ja mahdollisia kaupungin eri osapuolten
tarvitsemia pumppaamoita. Mikäli alue toteutetaan yhtenä rakennushankkeena, keskijänniteliittymiä tarvitaan
vain yksi. Tällöin alueen rakennuttaja hoitaa alueen sisäisen sähkönjakelun.
5.6.2. Lämpöhuolto
Ritaportin alueen liittäminen kaukolämmön runkoverkoston piiriin tapahtuu Ratamotien runkolinjaa jatkamalla.
Linjan rakentaminen alkaa 2009, ja tavoitteena on, että runkolinja välillä Rajakylä - Haukipudas on valmiina
2010. Tämä linja palvelee myös Ritaportin aluetta.
6. TYPOLOGIAT
Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu alustavia typologioita kaupallisten palveluiden sijoittelun lähtökohdiksi.
1. Keskitetty malli, jossa kaupat sijoittuvat samaan kokonaisuuteen. Pysäköinti sijoittuu sivuille.
2. Kaksisektorimalli, jossa pääkatu erottaa kaupan alueet. 2a: kaupat jakaantuvat sektoreilla eri osiin. 2b:
kaupat muodostavat sektoreissa kokonaisuuden.
3. Kaupat sijoittuvat samaan kokonaisuuteen. Pysäköinti sijoittuu eteen. 3a: I-malli. 3b: L-malli.
Suunnittelutyön aikana on todettu, että nelisektorimalli, jossa pääkatuverkko jakaa kaupan alueen neljään eri
osaan, ei sovellu jatkokehittelyyn.

Typologiat
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7. RAKENNEKAAVIOT
Suunnittelutyön aikana on tarkasteltu alustavia rakennekaavioita, joista on valittu jatkotyön pohjaksi kolme.
Mallia, jossa Raitotien liittymää esitettiin siirrettäväksi länteen päin rautatiesillan lähelle, ja joka olisi
mahdollistanut yhtenäisen rakentamisen Raitotien varteen, ei valittu jatkotyöhön. Rakennekaaviot perustuvat
typologioihin.
Rakennekaaviot on laadittu yhteistyökumppanin / kumppaneiden haun materiaaliksi sekä tulevan
asemakaavoituksen pohjaksi. Rakennekaavioissa on esitetty tilavaraukset kaupan rakennuksille, huolto- ja
pysäköintialueille, pääkatuverkko sekä ulkoilun ja kevyen liikenteen pääreitit ja yhteystarpeet.
Erikoistavarakauppa ja kodin keskus on esitetty II-kerroksi sina ja rautatavaratalo, hypermarketit ja
liikennemyymälä I-kerroksisina. Rakennekaavioissa on esitetty lisäksi Raitotien varteen pienehköjä
tulevaisuuden tilavarauksia muille toiminnoille, jotka eivät saa kuitenkaan lisätä alueen liikennemääriä.
Pysäköinnin mitoituksena on ollut 4000 pysäköintipaikkaa, joista 1000 on sijoitettu eri tasoon. Eritasopysäköinti
voi olla joko kansi tai rakenteellinen kaikissa rakennekaavioissa. Mahdollisen maanalaisen ratkaisun
liikennejärjestelyt on tutkittava erikseen, ja niiden tulee olla sujuvia ja toimivia. Pysäköintialueilla tulee varautua
jatkosuunnittelussa viheralueisiin, kevyen liikenteen yhteyksiin ja sisäisiin ajoyhteyksiin, joita rakennekaavioissa
ei ole esitetty tarkemmin.
Rakennekaavioissa on esitetty toimintoj en sijoittelu esimerkinomaisena. Rakennekaavioita ei ole
asetettu paremmuusjärjestykseen.

Alustavia rakennemalliluonnoksia 30.9.08
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VE 1
Kaupan alue sijoittuu yhteen kokonaisuuteen lukuun ottamatta liikenneasemaa, joka sijoittuu omalle alueelleen
Raitotien ja 4-tien risteykseen. Erikoistavarakaupan keskittymä ja hypermarketit muodostavat Raitotien
suuntaan selkeän julkisivun. Rautatavaratalo ja kodin keskus sijoittuvat alueenpohjoispuolelle. Kauppojen väliin
jää kävelyalue. Pysäköinti sijoittuu kauppojen eteen ja sivuille. Pääkatuverkko muodostaa kehän alueen
ympäri.
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VE 2
Kaupan alue sijoittuu yhteen kokonaisuuteen. Erikoistavarakaupan keskittymä ja hypermarketit muodostavat
selkeän julkisivun 4-tielle. Liikenneasema sijoittuu omalle alueelleen Raitotien ja 4-tien risteykseen.
Rautatavaratalo sijoittuu muun kaupallisen rakentamisen länsipuolelle, ja liittyy liikenteen ja pysäköintien osalta
muihin kaupan rakennuksiin. Pysäköinti sijoittuu kauppojen eteen ja väliin. Pääkatuverkko muodostuu pääosin
alueen lännen ja pohjoisen puolelle.
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VE 3
Kaupan alue sijoittuu yhteen kokonaisuuteen. Ajoliittymäjärjestelyt ja rakennusmassojen sijoittelu ovat
samantyyppiset kuin VE 2:ssa. Rakennusmassat muodostavat U:n mallisen kokonaisuuden, joka rajautuu
selkeästi pohjoisen puolella. Pysäköinti sijoittuu pääosin hypermarketien ja erikoistavarakaupan eteen.

RITAPORTTI Rakennekaaviot Raportti 10.10.2008 Oulun kaupunki, tekninen keskus

18

8. KAUPALLISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN / KUMPPANEIDEN HAKU
Oulun kaupunki hakee Ritaportin alueelle kaupallisen yhteistyökumppanin / kumppanit kaupallisen alueen
suunnittelun ja tavoitteiden tarkentamisen määrittämiseksi. Hakua varten tullaan perustamaan arviointiryhmä.
9. AIKATAULU
Kaupallisen yhteistyökumppanin tarjousaika on tavoitteena järjestää 18.11.08 - 13.1.09.
Kaupallisen yhteistyökumppanin valinta-ajan tavoitteena on 14.1. - 6.3.09.
Asemakaavan suunnittelun tavoiteaikataulu on 1.4.09 - 31.8.10. Asemakaavaluonnos on tavoitteena käsitellä
teknisessä lautakunnassa marraskuussa 2009 ja asemakaavaehdotus huhtikuussa 2010.

RITAPORTTI Rakennekaaviot Raportti 10.10.2008 Oulun kaupunki, tekninen keskus

19

