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Pohjois- Ritaharjun asuinalueella tulee säily t tää tuntuma luontoon ja
luoda metsäisen asuntoalueen henki. Alueella tulee käy t tää aitoja materiaaleja ja maanläheisiä, luontoon mukautuvia värisäv yjä. Istutuksissa tulee suosia kotoisia puulajeja kuten mänt yä, koivua, kuusta,
tuomea, pihlajaa.

rakennustapaohjeen tarkoitus
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä.
Ohje on Oulun kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa
sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Pohjois- Ritaharjun
rakent amist a siten, et t ä alueest a muodostuu sopusuht ainen ja viiht yisä
asuinalue.

Tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnit te lijalle. 				
Ennen suunnit teluun r yht ymistä tulee tontin haltijan ja
pääsuunnittelijan yhdessä
ot taa yhtey t tä rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehteihin .

Pääsuunnittelija
Maankäy t tö - ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen r yht y vä ton tinhaltija on velvollinen palkkaamaan itselleen pätevän pääsuunnit telijan.
Pääsuunnit telija huolehtii siitä, et tä rakennussuunnitelmat ja erit yissuunnitelmat täy t tävät asetetut vaatimukset.

suunnittelun aloituskokous
Tarkastusarkkitehdin kanssa käytävässä neuvottelussa (kor ttelikokous) selvitetään tont tia koskevat asemakaavamääräykset, nämä ohjeet sekä muut
huomioon otettavat seikat. Kokouksessa tulee olla mukana pääsuunnittelija,
rakennut taja ja kaavoitusarkkitehti.

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Tontin käyttösuunnitelma on hyväksytettävä ennen rakennusluvan hakemista.
Mikäli rakennusoikeudesta toteutetaan vain osa, tulee käyttösuunnitelmassa
osoit taa, miten koko rakennusoikeuden määrä voidaan ja aiotaan toteut taa
myöhemmin, niin asuin- kuin taloustilojenkin osalta.
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KATTO:

Materiaali: Vapaasti valit tavissa.
Väri: Punainen tai ruskea. Säv y on
valittava tuotevalmistajien kattoväreistä.
Materiaali ja väri vapaasti valit ta vissa. Värisäv y on valit tava tuote valmistajien kat toväreistä.
Materiaali: Vapaasti valit tavissa.
Väri: Vihreä. Säv y on valittava tuo tevalmistajien kat toväreistä.
Materiaali: Vapaasti valit tavissa.
Väri: Tumman harmaa. Sävy on valit t ava tuotevalmist ajien kat tovä reistä.

JULKISIVUT:

Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus. 		
Väri: Vaaleahkot värisäv y t (ei valkoinen). 				
Säv yjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvärikar toista.
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Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus. 				
Väri: Vaaleahkot värisäv y t (ei valkoinen). 				
Säv yjen tulee olla ulkomaalisäv yjä.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus. 		
Väri: Vaalea (miltei valkoinen).
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus. 		
Väri: Tummat värit, joiden tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivu värikar toista.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus. 		
		
Väri: Tummat värit, joiden tulee olla ulkomaalisäv yjä.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus.		
Väri: Punainen tai punar uskea. 					
Säv yjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvärikar toista.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus.		
Väri: Tumman har maa, tumman r uskea tai musta. 			
Säv yjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvärikar toista.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, tiili tai rappaus. 		
Väri: Vapaasti valit tavissa tuotevalmistajien julkisivuvärikar toista.
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VArastotilat
Kutakin asuntoa kohden tulee rakentaa vähintään yksi ir taimiston varastotila.
Varastotilat voivat olla asuntojen yhteydessä tai erillisissä rakennuksissa.
Polkupyörien säily t ykseen on varat tava myös riit tävästi lukit tavaa katos- tai
muuta säily t ystilaa. 									
Mikäli asunnoissa on tulisijoja, tulee käy t tö - rakennussuunnitelmassa osoit taa
polt topuille varastointitila.

työtilat
Asuinrakennusten kor t telialueilla saa 10 % rakennusalasta olla ympäristöä
häiritsemätöntä t yötilaa, kuten toimisto - ja liiketilaa. Kuoma-autoja ja suuria
t yökoneita ei saa säily t tää tonteilla. Tonteilla ei sallita auto - ja konekorjaamoja
eikä piha-alueilla varastointia.

pihan suunnittelu
Piha-alueiden suunnit telun apuna sekä istutusten suunnit telussa tulee käy t tää
vihersuunnit telun ammat tilaista.
Maantasoasunnoissa tulee olla asuntokohtainen oma piha tai terassi. Tämän lisäksi taloyhtiölle on osoitet tava riit tävän laaja yhteinen oleskelu- tai leikkialue.
Pihan käsit telyperiaat teet sekä pihoilla käy tet tävät kalusteet, valaisimet, leikki välineet yms. tulee sovit taa asuinrakennusten arkkitehtuuriin.

Hulevesien viivytys
Asemakaavassa edelly tetään hulevesien viiv y t ystä jokaisella rakennuspaikalla
Herukkaojan ja Kalimenojan tulvien vähentämiseksi. Käy t tösuunnitelman lisäksi
tulee esit tää suunnitelma rakennuspaikkakohtaisesta hulevesien viiv y t ysratkai susta, joilla taataan asemakaavamääräyksen (rit p) edelly t tämä viiv y t ys.
Hulevesien määrän vähentämiseksi tulisi rakennuspaikan vettä läpäisemättömät
(asfalt ti, kiveykset) pihaosuudet pitää mahdollisimman vähäisinä. Umpinaisten
pintojen sijaan tulee suosia esim. sorapintoja tai nurmikiveä.

Aitaaminen
Yhtenäisen puutarhakaupunki-ilmeen saavut tamiseksi kadun puoleisilla sivuilla
on tontit aidattava pensasaidoin. Pensasaidan kasvuunlähtemisen tueksi voidaan
rakentaa väliaikainen puuaita. Tont tien väliset rajat on aidat tava. Aitat y ypistä
sovitaan kirjallisesti naapurien kesken. Rakennet tavasta aidasta on tehtävä kirjallinen aitailmoitus. Puisto - ja viheralueisiinkin rajoit tuvat rajat on aidat tava.
Muiden kuin pensasaitojen korkeus saa olla enintään 1, 2 metriä ja aitojen tulee
olla rakennusten katemateriaalin värisiä.
Pensasaidat katualueen rajalla kuuluvat yhtenäiseen
Pohjois - Ritaharjun puutarhakaupunkimaiseen ilmeeseen.



RITAHARJUNTIEHEN RAJOITTUVIEN TONTTIEN MELUsuojaus
Pojois- Ritaharju I:n asemkaavassa on seuraava asemakaavamääräys:
” Rakennettaessa alle 20 metrin etäisy ydelle Ritaharjuntiehen
rajoittuvasta tontinrajasta asuntojen pihoja ei saa suunnata
Ritaharjuntielle. Ritaharjuntien puoleisissa päädyissä olevien
asuntojen pihat tulee suojata melulta rakennuksilla tai vähin tään 1,8 metriä korkealla meluaidalla. Ritaharjuntien melulle
alttiit ker rostaloasuntojen par veketilat on lasitettava.”

3.

Ritaharjuntien melusuojauksen periaat teet on esitet t y osa-alueit tain erillisinä kehyskuvina seuraavasti:
	1. Jahtilan eteläosa
2. Jahtilan pohjoisosa
3. Hir velä

2.
1.

Alueet, joilla melu suojataan pääasiassa rakennusten suuntauksella ja sijoit telulla.
Alueet, joilla saatetaan tar vita rakenteellisia suojauskeinoja (parvekelasitukset, meluaidat).

Ritaharjuntien melualue.

1. Jahtilan eteläosa
R it ahar juntien länsipuolella
meluntorjunta on toteutet tavissa yksinker taisesti suun taamalla asuntopihat ja parvek ke et länte en, jo ll oin r a ke n n u s i t s e s u o j a a p i h o j a
melulta.

Ritaharjuntien itäpuolella on rakennukset osoitet tu asemakaa vas s a ohjeellise st i päät y t ielle
päin, jot ta asuntopihat on saatu
suunnatuksi etelään.
Tällä sijoittelulla lähimpänä tietä
oleva asuntopiha joutuu kuitenkin alttiiksi katumelulle ja piha on
suojat tava meluaidalla.
Meluaita tulee liit tää tiiviisti rakennukseen ja sen tulee olla väh i nt ä ä n 10 m p i t k ä . M e l u a i d a n
pituuteen voidaan laskea myös
varastorakennukset jos ne on varustettu umpinaisilla seinillä. Meluaidan päät täminen varastorakennukseen on muutoinkin suositeltavaa, sillä se vähentää melun
kier t ymistä aidan pään ympäri.

Asemakaava ei estä rakennusten
sijoit telua ohjeellisist a mer k in nöistä poikkeavasti.
Mikäli asuinrakennuksia rakennetaan Ritaharjuntien suuntaisesti
asuntopihat on sijoitettava rakennuksen itäpuolelle. Par vekkeiden
sijoit taminen melulle alt tiille si vustalle tai tien puoleiseen päät y yn edelly t tää par vekkeiden lasit tamista.


Jahtilan Pohjoisosa
R i t ahar junt i e n l än s ip u o l e ll a
meluntor junt a on toteutet t a vis sa yksinker t aisesti suun taamalla asuntopihat ja parvekkeet länteen, jolloin rakennus itse suojaa pihoja melulta.

Ritaharjuntien melualue.

R i t a h a r j unt i e n i t ä p u o l e l l a o n
useimmat rakennukset osoitettu asemakaavassa ohjeellisesti
päät y tielle päin, jot ta asunto pihat on saatu suunnatuksi etelään.
Tä l l ä s i j o i t t e l u l l a l ä h i m p ä n ä
tiet ä oleva asuntopiha joutuu
alt tiiksi katumelulle ja piha on
suojat tava meluaidalla.
Meluaita tulee liittää tiiviisti rakennukseen ja sen tulee olla vähintään 10 m pitkä. Meluaidan
pituuteen voidaan laskea myös
varastorakennukset jos ne on
varustettu umpinaisilla seinillä.
Meluaidan päät täminen varastorakennukseen on muutoinkin
suositeltavaa, sillä se vähentää
melun kier t ymistä aidan pään
ympäri.

Rakennettaessa Ritaharjuntien
suuntaisesti asuntopihat on sijoitet tava rakennuksen itäpuo lelle. Par vekkeiden sijoit tami ne n m e lull e a l t t iill e s i v u s t a l le tai tien puoleiseen päät y yn
edelly t tää par vekkeen lasit tamista.

Asemakaava ei estä rakennusten sijoittelua ohjeellisista merkinnöistä poikkeavasti.



Hirvelä

Kor t teleissa 183 ja 186
asemakaavan mukainen
r a ke n n u s t e n s i j o i t t e l u
riittää suojaamaan oleskelupihat Ritaharjuntien
liikennemelulta.

Palvelutontin melunsuojaustar ve
riippuu käy t tötarkoituksesta. Lii kekäyttö ei vaadi suojauksia. Mahdollinen päiväkoti tai palveluasuntotoiminta suojataan sijoit tamalla
rakennus R it ahar juntien puolei seen reunaan pihan suojaksi.

Nämä kaksi tont tia ovat keskeisen
oleskelupihan suhteen periaatteessa r iit t ävän kaukana R ihar junt ien
liikennemelusta, mut ta olisi suotavaa sijoit taa talousrakennukset Ritaharjuntien suuntaisena tontin takaosaan pihan suojaksi.

Näiden tonttien piha
edellyttää suojausta
joko meluaidalla tai rakentamalla L-muotoinen
rakennus.

Tä l l ä t o n t i l l a a s u i n r a kennus asemakaavan
mukaise st i sij oitet tuna
riittää suojaamaan pihaalueen Ritaharjuntien liikennemelulta.
Tämän tontin piha edellyttää melusuojausta
joko meluaidalla tai rakentamalla L- muotoinen
rakennus.

Kor t telissa 175 Ritaharjuntien puo leisten asuntojen pihat on suojattava
meluaidalla.
Meluaita tulee liit tää tiiviisti rakennukseen ja sen tulee olla vähintään
10m pitkä. Meluaidan pituuteen voidaan laskea myös varastorakennukset jos ne on varustet tu umpinaisilla seinillä. Meluaidan päät täminen
varastorakennukseen on muutoinkin
suositeltavaa, sillä se vähentää me lun kier t ymistä aidan pään ympäri.

Tällä tontilla asemakaavan mukai nen sijoittelu riittää pääsääntöisesti
suojaamaan pihan melulta. Autotallisiiven rakentaminen asuinrakennukseen kiinni takaa parhaiten oleske lupihan melut tomuuden.


MELUAIDAN PERIAATEMALLI
Silloin kun asunto - ja oleskelupihoja ei voida suojata Ritaharjuntien liikennemelulta
rakennusten suuntauksilla, on rakennet tava tämän sivun periaat teiden mukainen me luaita.
Meluaidan ääneneristäv y yden tulee olla vähintään 15 dB. Tähän päästään rakenteella,
jossa 10 0 mm leveän puurankorakenteen kadun puolen runkoon on kiinnitet t y 12 mm
säänkestävä vaneri ja rakenne on verhot tu molemmin puolin ulkoverhouspaneelilla.
Meluaidan ehdoton ominaisuus on tiiviys. Pienetkin raot huonontavat äänen vaimen nustehoa selvästi. Tämän vuoksi myös meluaidan alapinnan (sokkelirakenne) on oltava
kiinni maanpinnassa. Meluaita on tavallista tont tiaitaa huomat tavasti raskaampi ja ai dan perustukset on tehtävä huolella rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Meluaidan
yläosan tulee olla läpinäky vä; puitejaon on oltava 150 0 mm tai sitä suurempi.
Meluaita tulee rakentaa rakennusalueen rajaan kiinni (ei tontin rajalle) ja aita on lii tet tävä rakennuksiin siten, et tä liitoskohta ei aiheuta meluvuotoa. Umpinaisen osan
verhous voi olla maalat tu ulkoverhouslauta tai sama kuin asuinrakennuksen julkisivu materiaali. Värit ys on harkit tava tapauskohtaisesti asuinrakennuksen väriin ja piha- ja
katuympäristön tunnelmaan soveltuvaksi.

Meluaita.



Tonttien täyttäminen
Jahtilan alueella
kortteleissa 156, 158-159 ja
168-169
Jahtilan alueella, Jahtimetsäntiellä on
kadut jouduttu suunnittelemaan viemäröintit asojen vuoksi selvästi olemas sa olevaa maanpintaa kor keammalle.
Täm ä aiheu t t aa muu t am ill e to nte ill e
normaalia enemmän täy t töjä.
Tontit on muotoiltava sillä tontin reu noja kohti viet t äviksi t ai terassoit ava
keskeisellä piha-alueella niin, että täytöt tontin reunoilla pysy vät annetuissa
kor keustasoissa ja tont tien rajoille ei
tule jyrkkiä törmiä.

Alue, jolla on katujen
korkeuksista johtuvaa
tont tien korotustar vet ta.

Tilanne tontilla, jolla täy t tötar ve on suurimmillaan.


