RITAHARJUN
TAVOITESUUNNITELMA

Oulun kaupunki
Keskusvirasto
Suunnittelupalvelut 2004

R i tah ar jun ta voitesuun nitelma

Sisältö
I

JOHDANTO .....................................................................................................................3

II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................4
Suunnittelutilanne .............................................................................................................4
Luonnonympäristö ............................................................................................................4
Rakennettu ympäristö........................................................................................................5
Tekninen huolto ................................................................................................................7

III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

TAVOITTEET ..................................................................................................................8
Yhdyskuntarakenne...........................................................................................................8
Asuminen ..........................................................................................................................8
Palvelut ja työpaikat ..........................................................................................................8
Liikenne.............................................................................................................................9
Ympäristö, virkistys ..........................................................................................................9
Tekninen huolto ................................................................................................................9
Mitoitus ...........................................................................................................................10

IV TAVOITESUUNNITELMA ..........................................................................................11
4.1. Kaijonharjun suuralueen palveluverkko..........................................................................11
4.1.1. Palvelujen järjestäminen.....................................................................................11
4.1.2. Keskusverkkotavoitteet ......................................................................................11
4.1.3. Väestökehitys .....................................................................................................11
4.1.4. Palvelutilavaraukset ja palvelujen järjestämisvaihtoehdot .................................12
4.1.5. Päivähoitopalvelut ..............................................................................................12
4.1.6. Koulupalvelut .....................................................................................................13
4.1.7. Terveydenhuollon palvelut.................................................................................14
4.1.8 Vanhustenhuolto.................................................................................................14
4.1.9. Kirjastopalvelut ..................................................................................................14
4.1.10. Nuorisotilat.........................................................................................................14
4.1.11. Liikuntapalvelut, ulkoilureitit ja leikkipuistot....................................................14
4.1.12. Väestösuojatilat ..................................................................................................15
4.1.13. Kaupalliset palvelut............................................................................................15
4.2. Maankäyttö......................................................................................................................15
4.2.1. Asumisen alueet .................................................................................................15
4.2.2. Palvelujen alueet.................................................................................................16
4.2.3. Kaupan alueet .....................................................................................................17
4.2.4. Työpaikka-alueet ................................................................................................17
4.2.5. Virkistysalueet....................................................................................................18
4.2.6. Muut alueet.........................................................................................................18
4.3. Liikenneverkko ...............................................................................................................18
4.3.1. Ajoneuvoliikenne ...............................................................................................18
4.3.2. Kevyt liikenne ....................................................................................................19
4.3.3. Joukkoliikenne....................................................................................................20
4.3.4. Ulkoilu- ja virkistysreitit ....................................................................................20
4.4. Ympäristön hoito.............................................................................................................20
4.5. Tekninen huolto ..............................................................................................................21
4.6. Toteuttamisjärjestys ........................................................................................................21

1

R i tah ar jun ta voitesuun nitelma

V
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ...................................................................................... 22
Ympäristövaikutukset..................................................................................................... 22
Taloudelliset vaikutukset................................................................................................ 22
Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset............................................................................. 24
Riskien arviointi ............................................................................................................. 25
Jatkosuunnittelu.............................................................................................................. 25

Lähdeluettelo.......................................................................................................................... 26

KUVALLISET TÄYDENNYKSET:
Maankäyttösuunnitelma 1:10 000
Kuvat:
1. Suunnittelualueen sijainti
2. Geotekniset maakerrosalueet
3. Valaistu kuntopolku
4. Kaijonharjun suuralueen väestö
5. Liikennemäärät vuonna 2002 ja ennuste vuodelle 2020
6. Rakentamis- ja käyttökustannukset
Liitteet:
1. Ote seudun kuntien yhteisestä yleiskaavasta 2020
2. Ote Oulun yleiskaavasta 2020
3. Maanomistus
4. Luonnonympäristö
5. Suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita
6. Kaijonharjun suuralueen palvelut
7. Liittyminen kaupunkirakenteeseen
8. Asuntojen määrä, toteutusvaiheet
9. Linja-autoreitit
10. Tekninen huolto

Valokuvat: Paula Korkala

2

R i tah ar jun ta voitesuun nitelma

I

JOHDANTO
Tavoitesuunnitelma ja siihen sisältyvä palveluverkko on laadittu kaupungin omana työnä. Kaupunginjohtajan 2.6.2003 asettamaan työryhmään
ovat kuuluneet:

Työn tarkoituksena oli laatia Oulun yleiskaavan
2020 pohjalta tavoitesuunnitelma Raitotien pohjoispuoliselle osalle Ritaharjun kaupunginosaa (raportissa Ritaharju) ja palveluverkkosuunnitelma
Kaijonharjun suuralueelle. Tavoitesuunnitelmassa
on määritelty Ritaharjun alueen tuleva väestömäärä, alueen liittäminen kaupunkirakenteeseen,
rakennettavan alueen laajuus sekä asunto-, työpaikka - ja palvelualueiden mitoitus, maankäytön
ja liikenneverkon periaatteet sekä viheraluejärjestelmä. Palveluja on tarkasteltu koko Kaijonharjun
suuralueen näkökulmasta yleiskaavan keskusverkon pohjalta. Uuden paikalliskeskuksen sijoituksessa ja mitoituksessa on otettu huomioon oleva
palvelukapasiteetti ja asuntoalueiden toteutusaikataulu.

Kristiina Anttonen, pj
Maria Ala-Siuru
Jouni Kurttila
Leena Laukasto
Kaija Puhakka
Jorma Heikkinen
Marketta Karhu
Paula Korkala, siht.

(suunnittelupalvelut)
(suunnittelupalvelut)
(suunnittelupalvelut)
(asemakaavoitus)
(tontti- ja asumispalvelut)
(katu- ja viherpalvelut)
(ympäristövirasto)
(suunnittelupalvelut).

Suunnittelu on tehty ryhmätyönä, työryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa. Palveluiden suunnittelusta on vastannut suunnittelusihteeri Maria AlaSiuru, maankäytön suunnittelusta ja raportoinnista
on vastannut yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala. Suunnitelmakartat on valmistanut suunnitteluavustaja Anne Sääski ja raportin on koonnut toimistosihteeri Pirjo Keinänen. Maaperäselvityksen
ja liikenne-ennusteen laatimisessa on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tavoitesuunnitelma on yleiskaavaa tarkentava
suunnitelma, joka on laadittu alueen palvelujen ja
asemakaavan suunnittelua sekä maankäytön toteuttamisohjelman laatimista varten. Tavoitesuunnitelma viedään kaupunginvaltuustoon, joka hyväksyy suunnitelmassa esitetyt tavoitteet, alueen
mitoituksen ja palvelut sekä liittymisen kaupunkirakenteeseen.

Oulussa 29.3.2004
Kaijonharjun suuralue

Herukka

Ritaharju
Pateniemi

Kuivasjärvi
Rajakylä

Kuivasjärvi

Kaijonharju
Linnanmaa
Taskila
Pyykösjärvi

Syynimaa
Koskela
Puolivälinkangas
Toppila
Välivainio

Tuira
Ou

KESKUSTA

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti
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II

LÄHTÖKOHDAT

2.1. Suunnittelutilanne

2.2. Luonnonympäristö

Oulun seudulla on viimeisen vuoden aikana valmistunut ja hyväksytty kolme merkittävää, Ritaharjun-Kaijonharjun alueenkin suunnittelua ohjaavaa kaavaa:

Kuivasjärven alueelle vuonna 1999 laaditussa ympäristöselvityksessä (Natura Borealis t:mi) on käsitelty alueen maaperä ja pinnanmuodot, kasvillisuus, maisemakuva ja erityiskohteet sekä rakentamista rajoittavat tekijät. Ritaharjun alueella maiseman selkärangan muodostaa AaltokankaanKummunkankaan selännevyöhyke, jonka länsipuolinen laaksovyöhyke jatkuu Pohjantien länsipuolelle. Alueen kasvillisuudessa voidaan erottaa
kahden tyyppisiä alueita: Aaltokankaalla ja sen
ympärillä olevat mäntypuuvaltaiset kuivat tai kuivahkot kangasmetsät ja pääasiassa karut, rämetyyppiset suot sekä alueen länsiosassa kuusi- ja
lehtipuuvaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kankaat ja
luhtaiset korvet. Rakentamiseen soveltumattomiksi
alueiksi selvityksessä on arvioitu mm. Varpusuo ja
Pohjantien melualue. Alueina, joita ei suositella
rakentamiseen, on esitetty Aaltokankaan-Kummunkankaan selänne sekä alueen keskellä oleva
Siiposuo. Ympäristöselvityksen maisemarakenne
ja kasvillisuus on esitetty liitteessä 4.

-

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava hyväksyttiin liittovaltuustossa 11.6.2003
Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava hyväksyttiin seutuvaltuustossa 26.8.2003 (ote liittenä 1)
Oulun yleiskaava 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.1.2004 (ote liitteenä 2).

-

Raitotien eteläpuolelle rakentuvan Kuivasrannan
alueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.4.2004. Alueen kunnallistekniikan
rakentaminen on alkanut vuonna 2003 ja asuntorakentaminen alkaa vuonna 2004.
Ritaharjun-Kaijonharjun aluetta koskevat lisäksi
lähdeluettelossa mainitut selvitykset ja suunnitelmat, joista tärkeimpiä ovat:
-

Pohjantien varresta on tavattu uhanalainen kasvilaji, ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) Laji
on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen.

Kuivasjärven alueen ympäristöselvitys
Ritaharjun kaatopaikan selvitys
Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma
Aaltokankaan ratsastusreittisuunnitelma
Oulun meluntorjuntasuunnitelma
Ylijäämämassojen sijoittamisen ja alueiden
jälkikäytön yleissuunnitelma ja YVA-menettely Oulun kaupungin alueella
Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella
Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen Oulun
seudulla.

Oulun yleiskaavassa 2020 arvokkaaksi luontoalueeksi on osoitettu pohjoisosan Varpusuo. Alue on
lähes luonnontilainen suokokonaisuus, joka sisältää neva-, räme- ja korpityyppejä.
Alueen rakennettavuudesta valmistui tammikuussa
2004 (PSV-Maa ja Vesi) selvitys, jossa arvioitiin
maasto- ja ympäristöolosuhteita, pohjasuhteita ja
rakennettavuutta maatutkaluotauksen ja geoteknisten tutkimusten avulla. Tutkimustulokset on esitetty kuvassa 2. Niiden perusteella voidaan todeta,
että alue on hyvin tai kohtalaisesti rakentamiseen
soveltuvaa. Raportissa on annettu arvio perustamistavoista eri alueilla seuraavasti

Oulun kaupunki omistaa Raitotien pohjoispuolisista alueista noin 50 %, mutta tilat sijoittuvat hajanaisesti ja välissä on yksityisiä tiloja. Kaikki
kymmenen rakennettua omakotitonttia ja niihin
liittyvät tilat ovat yksityisten omistuksessa. Kaupunki on jo käynnistänyt maanhankinnan alueella.
Maanomistus on esitetty liitteessä 3.

-
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perustaa maanvaraisin anturaperustuksin pohjamaalle.
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-

alue 2: rakentamiseen hyvin soveltuva hiekkainen lievealue, jolla perustaminen on pääosin
mahdollista vastaavalla tavalla kuin alueella 1.

-

alue 3: rakentamiseen kohtalaisesti soveltuva
lievealue, jolla yksi- ja kaksikerroksiset oma-

kotitalot voidaan yleensä perustaa suoraan
pohjamaan varaan.
-

alue 4: lievealue, jolla hiekkakerroksen päällä
on yli metrin paksuinen turvekerros.

Kuva 2: Geotekniset maakerrosalueet ja rakennettavuus.

2.3. Rakennettu ympäristö

ja yksi hirsitalo. Kaikki rakennukset ovat asuttuja
tällä hetkellä.

Asutus

Pohjantien länsipuolella Eeralantien ja Ritakummuntien varrella on kymmenen omakotitaloa.
Vanhin niistä on Kangas, joka on valmistunut v.
1948. Muut asuinrakennukset ovat valmistuneet
pääosin 50- ja 60-luvuilla. Tiiveintä asutus on rautatien läheisyydessä, jossa on seitsemän omakotitalon ryhmä. Rakennukset ovat tyyliltään hyvin
vaihtelevia, pääosin puuverhottuja 1- tai 1½-kerroksisia omakotitaloja väljillä tonteilla.

Tavoitesuunnitelman alue on suurimmalta osaltaan
rakentamatonta. Väljää pientaloasutusta on rautatien ja Pohjantien välisellä alueella sekä Pohjantien
itäpuolella Nymanintien varrella. Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.
Nymanintien varrella on neljä asuintaloa, joista
vanhin on tien päässä oleva vuonna 1948 rakennettu entinen maatila Ritakumpu. Sen eteläpuolella
on kolme 90-luvun alussa valmistunutta omakotitaloa, joista kaksi on yksikerroksisia punatiilitaloja

Nykyinen asutus ilmenee liitteestä 5 Suunnittelun
lähtökohtia ja tavoitteita.
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esitetty moottoritielle neljä pakettia sisältävä kehittämispolku, jossa pakettiin IV sisältyy Pateniemen eritasoliittymän parantaminen: kaistajärjestelyjä, lisäramppi etelästä, liikennevalot ramppien
päihin ja linja-autopysäkit. Pohjantien liikennemäärä on Ritaharjun kohdalla nykyisin noin 13 000
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alueen pohjoisosassa on kiinteä muinaisjäännös,
Oulun yleiskaavan 2020 kohde 34 Kummunkangas, josta on löydetty pyyntikuoppia.
Tiestö, virkistysreitit
Suunnittelualue liittyy olevaan katu- ja päätieverkkoon Raitotien kautta samoin kuin tien eteläpuolelle suunniteltu Kuivasrannan uusi asuntoaluekin.
Ritaharjun länsipuolella aluetta sivuaa Pohjantie
(vt 4), johon Raitotie liittyy Pateniemen eritasoliittymän välityksellä.

Suunnittelualueella olevat Nymanintie, Eeralantie
ja Ritakummuntie ovat päällystämättömiä yksityisteitä, joilla ei ole erillisiä kevyen liikenteen
väyliä.

Raitotie on maantiemäinen pääkatu, joka yhdistää
toisiinsa Kuusamontien ja Haukiputaantien ja välittää kaupunginosien välistä liikennettä. Sen liikennemäärä on noin 3600 – 5500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ritaharjun kohdalla tien eteläpuolella
on erillinen kevyen liikenteen väylä.

Valaistu kuntopolku lähtee alueen länsireunalta
Jussinsuontin tien päästä ja johtaa alikulun kautta
Aaltokankaalle, josta se jatkuu ratsastustallien itäpuolitse Kuivasjärven rantaan. Aaltokankaalle
suunniteltu ratsastusreitti jää suunniteltavan asuntoalueen itäpuolelle.

Pohjantie (vt 4) on moottoritie Kellon eritasoliittymään saakka ja jatkuu siitä pohjoiseen moottoriliikennetienä. Ritaharjun kohdalla on Pohjantien
alitse kevyen liikenteen alikulut Jussinsuontien ja
Timolantien kohdilla ja ajoneuvoliikenteen alikulku alueen pohjoisosassa Kalimentiellä. Vuonna
2003 on laadittu Pohjantien parantamissuunnitelma
välille Ouluntulli – Raitotie. Suunnitelmassa on

Oulun meluntorjuntaohjelmassa (2002) on määritelty pääteiden liikennemelu vuoden 2020 liikenneennusteen perusteella. Päiväaikaan 55 dB(A):n
mukainen äänitaso ulottuu Pohjantien varrella noin
300 metrin ja Raitotien varrella 100-250 metrin
etäisyydelle ajoradan reunasta. Liikennemelualue
on esitetty liitteessä 5 Suunnittelun lähtökohtia ja
tavoitteita.

Kuva 3: Valaistu kuntopolku
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2.4. Tekninen huolto

alue koostuu suurimmaksi osaksi täyttömaasta, jätetäyttöalueen ala on noin 8000 m2 ja tilavuus noin
12 000 m3. Alueen maaperässä tai jätetäytössä ei
havaittu kohonneita lika-ainepitoisuuksia.

Vesihuolto

Selvityksen johtopäätöksen mukaan alueella ei ole
tarpeen suorittaa maaperän tai pohjaveden kunnostustoimenpiteitä. Kaatopaikka-alueelle ei kuitenkaan ole syytä osoittaa rakennuspaikkoja, mutta
lähialueiden kaavoitusta se ei estä.

Alueella ei ole vesihuoltoverkostoa. Lähimmät rakennetut jätevesiviemärit ovat Kuivasjärven ratsastuskentäntiellä ja Alatalontiellä Ritaharjun alueesta kaakkoon. Kuivasrannan alueelle Raitotien
eteläpuolelle ollaan parhaillaan rakentamassa vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Ylijäämämassojen sijoittaminen

Energiahuolto

Kaupungin alueelle on vuonna 2002 laadittu ylijäämämassojen sijoittamisen ja alueiden jälkikäytön yleissuunnitelma, joka on käynyt läpi yva-menettelyn. Vaihtoehdossa 2 on esitetty kahdeksan
massojen kertymäaluetta, joista yksi on Linnanmaa-Kuivasranta-Ritaharju. Alueelle on esitetty
sijoitettavaksi ympärillä tapahtuvasta yhdyskuntarakentamisesta syntyviä ylijäämämassoja 400 000
m3 moottoritien varteen itäpuolelle ja 300 000 m3.
Aaltokankaan pohjoispuoliselle alueelle. Molemmat läjitysalueet esitetään metsitettäviksi. Raportissa on arvioitu ympäristön nykytila ja todettu, ettei kummallakaan alueella ole arvokkaita luontokohteita. Läjityksen vaikutukset maapohjan tiivistymiseen ja vettymiseen sekä vaikutukset ympäröivien alueiden kasvillisuuteen on arvioitu molemmilla alueilla vähäisiksi, samoin myös liikenteen vaikutukset asutukselle.

Lähin rakennettu kaukolämpölinja on tällä hetkellä
Ratamotiellä Rajakylässä. Kuivasrannan alueelle
suunnitellaan parhaillaan kaukolämpöverkkoa.
110 kV:n sähkölinja on siirretty vuonna 2003 Kuivasrannan alueelta Raitotien eteläreunaan, josta se
jatkuu Pohjantien ylitse Pateniemen sähköasemalle. Yleiskaavoituksessa on varauduttu linjan
jatkamiseen pohjoiseen Pohjantien vartta pitkin.
Entinen kaatopaikka
Raitotien pohjoispuolella sijaitseva kaatopaikka on
ollut käytössä 1960-1980 –luvuilla, alkuun yhdyskuntajätteen ja loppuaikana pelkästään ylijäämämaiden sijoituspaikkana. Vuonna 2002 tehdyn kaatopaikkatutkimuksen mukaan noin 1,5 hehtaarin
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III TAVOITTEET
3.1. Yhdyskuntarakenne

- kerrostaloasunnot (AKIII-)
- rivitaloasunnot (AKR, AR)
- pientaloasunnot ((AP, AO)

Kuntien yhteinen yleiskaava

650 as./v.
400 ”
350 ”

Ritaharjun kaupunginosassa varaudutaan noin
8000 asukkaaseen, joka muodostaa paikalliskeskukselle sopivan väestöpohjan. Asukkaista noin
3000 sijoittuu Kuvasrannan alueelle Raitotien eteläpuolelle ja noin 5000 Raitotien pohjoispuolelle.
Ritaharjussa varaudutaan voimakkaasti pientalopainotteiseen talotyyppijakautumaan, millä vastataan kasvaneeseen omakotitonttien kysyntään.

Oulun seudun kunnat muodostavat sormimaisen
rakenteen, jonka keskus on Oulun kaupunki. Sormet kasvavat pääteiden suuntaisesti pohjoiseen,
koilliseen, kaakkoon ja etelään. Ritaharju on osa
pohjoista sormea, joka on kasvamassa vt 4:n molemmin puolin kohti Kellon eritasoliittymää. Sen
pohjoispuolella yhdyskuntarakenne jatkuu vt 4:n
länsipuolella Haukiputaantiehen tukeutuen. Ritaharjuun on esitetty uusi paikalliskeskus sekä palvelu- ja työpaikka-alueita. Asuntoalueelle on osoitettu kasvusuunta pohjoiseen kohti kuntarajaa. Ote
kuntien yhteisestä yleiskaavasta on liitteenä 1.

3.3. Palvelut ja työpaikat

Kalimenojan varren MU-vyöhyke Haukiputaan
puolella on tärkeä osa jatkuvaa seudullista viher- ja
virkistysalueverkkoa.

Yleiskaavan keskusverkon mukaan Ritaharjuun
varaudutaan toteuttamaan paikalliskeskus, joka tukeutuu Kaijonharjun/Linnanmaan aluekeskukseen.

Oulun yleiskaava 2020

Väestörakenteen muutos, esimerkiksi lasten määrän väheneminen Kaijonharjun suuralueella on johtanut väljyyteen mm. koulupalveluissa ja päivähoidossa. Vapaata kapasiteettia voidaan hyödyntää
Ritaharjun, Jylkynkankaan ja Kuivasrannan palvelujen järjestämisessä.

Ritaharju on Oulun pohjoinen kasvusuunta-alue,
jonka yhdyskuntarakenteellisena tavoitteena on
vahvistaa pohjois-eteläsuuntaista sormimaista yhdyskuntarakennetta, Oulun seudun laatukäytävää
sekä täydentää ja laajentaa Kaijonharjun suuralueen rakennetta. Ritaharju kasvaa sormimaisen yhdyskuntarakenteen mukaisesti Pohjantien suuntaisena ja Kuivasjärvi Alakyläntien suuntaisena, jolloin kaupunginosien keskelle jää Kuivasjärven,
Aaltokankaan ratsastusalueen ja Ahvenjärvien
muodostama viheralue. Pitkällä aikavälillä nauhamainen yhdyskuntarakenne jatkuu seudullisena
Holstinmäen-Kalimenkylän risteykseen saakka.
Ote Oulun yleiskaavasta 2020 on liitteenä 2.

Paikalliskeskuksen kunnallisia palveluja ovat yleisimmin:
- päivähoitopalvelut
- peruskoulupalvelut
- neuvolat
- kirjasto
- nuorisotila
- asukastila
- liikuntasali ja lähiliikuntapaikat
- kaupunginosapuisto, leikkipuistot
- ulkoilureitit

Ritaharjun lähtökohtia ja tavoitteita on kuvattu liitteessä 5.

Paikalliskeskuksen yksityisiä palveluja voivat olla:
- apteekki
- kioskit
- asiamiesposti, pankki- ja maksuautomaatti
- ravintolat
- parturi-kampaamo
- fysioterapia

3.2. Asuminen
Oulun kaupungin asuntotuotantotavoite on Maankäytön toteuttamisohjelman 2004-2008 mukaan
1 400 asuntoa/vuosi ja se jakautuu eri talotyyppeihin seuraavasti:
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hentäminen varaamalla työpaikka-alueita asuntoalueiden läheisyyteen.

Jos kaupallisen keskittymään toteutetaan hypermarket, voi osa yllä olevista palveluista sijoittua
sen yhteyteen.

Kaupan ja työpaikkojen alueet sijoitetaan pääteiden läheisyyteen ja liikenneverkko suunnitellaan
niin, ettei asuntoalueiden kautta synny merkittävää
läpiajoa. Asuinalueelta järjestetään kaksi liittymää
Raitotielle niin, ettei poikkeuksellinen este katkaise
yli 5000 asukkaan pääsyä alueelle tai sieltä pois.
Jalankulusta ja pyöräilystä tehdään luontevin kulkumuoto alueen sisäisessä liikkumisessa ja lähialueille, Herukka, Pateniemi, Kaijonharju ja Kuivasjärvi, suuntautuvassa liikenteessä.

Kaupan suuryksiköiden sijoittumista Oulun seudulla koskevan selvityksen (Entrecon 10.10.2003)
mukaan Pohjantie (vt 4) muodostaa seudun rakenteessa valtasuonen, jonka risteysalueet kiinnostavat
kauppaa. Ritaharju nostettiin selvityksessä yhdeksi
viidestä tulevaisuuden kaupallisesta keskittymästä
tien varrella. Selvityksen mukaan tulevaisuudessa
erikoistavarakaupan kolme merkittävää päälinjaa
tulevat olemaan retail parkit, kauppakeskukset ja
free standing –periaate. Retail-park on uusi kaupan
konsepti, joka tarjoaa tilaa vievälle erikoistavarakaupalle kokonaisuutena suunnitellun, toimivan ja
kaupallisesti vetovoimaisen toimintaympäristön.
Kaupan yksiköiden lukumäärä voi selvityksen mukaan vaihdella 10-70 ja kokoluokka 15 000 –
70 000 kem2.

3.5. Ympäristö, virkistys
Kuivasjärven virkistysmahdollisuudet ja maisema
hyödynnetään virkistysalueiden ja –reittien suunnittelussa. Herukasta Aaltokankaalle johtava ulkoilureitti säilytetään jatkuvana. Ratsastusharrastajille varataan riittävä laaja alue ja reitistöt. Viheryhteys merelle turvataan entisen Pateniemen radan
kohdalta, alempitasoinen yhteys järjestetään Herukkaojan vartta pitkin. Virkistysalueilta järjestetään hyvät yhteydet Kalimenojalle ja Auran majalle.

Ritaharjussa varaudutaan em. selvityksen pohjalta
Oulun seudun pohjoisen sektorin tilaa vievän kaupan keskukseen, jonka koko on noin 50 000 kem2.
Mitoituksessa varaudutaan retail-parkin lisäksi
myös hypermarketin toteutukseen. Kaupallisesti
edullisin sijaintipaikka on eritasoliittymän ensimmäinen neljännes eli koillissektori. Alue on tulevaisuudessa mahdollinen sijoituspaikka esimerkiksi suurille kansainvälisille ketjulle ja vaihtoehtoinen asiointipaikka myös Kemi-Tornio –vyöhykkeellä asuville talouksille.

Pohjantien melusuojaus toteutetaan ensisijaisesti
maankäytöllä. Laatukäytävän tavoitteet otetaan
huomioon maankäytössä.

Työpaikka-alueiden
laajuudessa
varaudutaan
yleiskaavan mukaisesti Raitotien/Pohjantien liittymän lähialueella yli 2000 työpaikan muodostumiseen. Toteuttaminen alkaa Raitotien pohjoispuolilta alueilta, joilla varaudutaan yhteensä noin
1000 työpaikkaan kaupallisten palvelujen kanssa
sekoittuneena. Laajempi erillinen työpaikka-alue
toteutetaan liittymän lounaisneljännekseen. Kunnallisten palvelujen rakentamisen myötä alueelle
tulee myös julkisen alan työpaikkoja.

3.6. Tekninen huolto
Vesihuoltoverkko (vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri) tullaan toteuttamaan koko alueelle.
Samoin koko alueelle rakennetaan sähkö- ja tietoliikenneverkko.
Kaukolämpöverkon toteuttamisedellytykset koko
alueelle riippuvat alueen tiiveydestä ja toteutuvasta asuinkerrosalasta. Kaukolämmön kannattavuutta parantaa alueelle tuleva liike- ja työpaikkarakentaminen. Tavoitteena on koko Ritaharjun alueen liittäminen kaukolämpöverkkoon.

3.4. Liikenne
Keskeisenä tavoitteena on sijoittaa Kuivasrannan–
Ritaharjun asunto-, palvelu- ja työpaikka-alueet
hyvien joukkoliikennepalvelujen yhteyteen. Joukkoliikennepalvelujen hyvä toimivuus edellyttää
suhteellisen tiivistä rakennetta, kaupunkimaista
pientaloasutusta. Tavoitteena on työmatkojen ly-
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3.7. Mitoitus

Asumiseen varattavien alueiden tarve on yhteensä
noin 145 ha, josta
- kerrostalot (AK)
9 ha
- pienkerros, rivi- ja pientalot (AKR, AP) 23 ha
- erillispientalot (AO)
113 ha

Asumisen alueet
Mitoituslaskelmien perustana on tavoite voimakkaasti pientalopainotteisesta asuntojakautumasta
alueella. Suunnitteluprosessin aikana päädyttiin
vaihtoehtoon, jossa 50 % asunnoista on erillispientaloissa eli 1-2 asunnon omakotitaloissa. Kerrostaloasuntojen osuus on noin 20 % ja loput 30 %
asunnoista sijoittuu rivitaloihin, pienkerrostaloihin
ja erilaisiin yhtiömuotoisiin pientaloihin. Laskelmissa käytetyt asuntojen keskikokoina ja asuntokuntien kokoina seuraavia: erillispientalot 200
kem2 (4 henkeä), pientalot ja pienkerrostalot 100
kem2 (2,5 henkeä) ja kerrostalot 88 kem2 (2,5
henkeä).

Keskimääräiseksi aluetehokkuudeksi muodostuu
noin 0,19.
Paikalliskeskus
4,5 ha
- yhtenäisperuskoulu noin 7 800 kem2
- päiväkoti: 5 ryhmää, noin 970 kem2
- kirjasto-nuoriso-monitoimitila 1 230 kem2
- pieni supermarket noin 1200 kem2
- muut yksityiset palvelut noin 400 kem2
Erikoistavarakaupan alueet
25 ha
- hypermarket noin 10 000 kem2, 500 ap.
- retail-park noin 25 000 kem2
- muu erikoistavarakauppa noin 15 000 kem2

Asuntojen määrän laskeminen
- asukastavoite: 5 200 henkeä
- asuntotyyppijakautuma: AK
20 %
AKR, AP 30 %
AO
50 %
> asuntojen laskennallinen määrä 1620.

Työpaikka-alueet
5,3 ha
- noin 800 tutkimus/tuotekehitys-työpaikkaa
- korttelitehokkuus 0,60
- työpaikkaväljyys 40 kem2/tp

Korttelialuetarpeen laskennassa on noudatettu Raitotien eteläpuolelle juuri valmistuneen Kuivasrannan alueen asuntotiheyksiä eri talotyypeillä.

Virkistysalueet
- urheilukenttä koulun yhteydessä
- keskusleikkipuisto, leikkipuisto
- asuntoalueiden leikkipuistot, pallokentät.

Laskennallinen korttelialueiden tarve:
AK
AKR, AP
AO

2 ha
2 ha

Ritaharjun alueella tarvitaan asuntorakentamisen
alueita yhteensä noin 145 ha, palvelujen alueita
noin 5 ha, kaupan alueita noin 25 ha ja työpaikkaalueita noin 5 ha. Rakentamiseen tarvitaan siten
yhteensä noin 180 ha.

325 as. 5,9 ha (55 as./ha)
485 as. 16,2 ha (30 as./ha)
810 as. 81,0 ha (10 as./ha)

Korttelialueiden pinta-alat on muutettu aluevarauksiksi kertoimella 1,4. Tämä perustuu laskelmaan
siitä, että noin 70 % asuntoalueiden pinta-alasta on
korttelialuetta ja noin 30 % katualueita ja pieniä
sisäisiä viheralueita.

Tavoitesuunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on
noin 450 ha, josta Pohjantien länsipuolisen alueen
pinta-ala on noin 405 ha. Asuntoalueen pinta-ala
virkistys- ja katualueineen on noin 240 ha ja rakentamattomana säilytettävän pohjois- ja itäosan
pinta-ala noin 165 ha.
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IV TAVOITESUUNNITELMA
4.1. Kaijonharjun suuralueen palveluverkko
4.1.1.

päivittäiskäytössä olevien ja asuntojen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevien julkisten tai yksityisten
palvelutoimintojen alueita (esim. päiväkoti, lähikauppa).

Palvelujen järjestämien

Palvelujen järjestämisessä Ritaharjussa lähtökohtina ovat paitsi yleiskaavan tavoitteet, myös kaupungin strategiassa ja koordinoivassa palvelustrategiassa asetetut tavoitteet. Strategioiden mukaan
palvelujen järjestämisessä korostetaan mm. turvallista ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, palvelujen
alueellista saatavuutta, poikkihallinnollisuutta sekä
moniammatillista yhteistyötä.

Lähiasuinalueitaan palvelevan paikalliskeskuksen
palveluja tyypillisimmillään ovat päivähoito- ja peruskoulupalvelut, kirjasto, nuorisotilat ja asukastilat, usein myös neuvolat. Koko Ritaharjun alue
tukeutuu keskusverkossa Kaijonharju - Linnanmaan aluekeskuksen palveluihin. Myös läheisen
Kuivasjärven palveluja, mm. koulupalveluja hyödynnetään.

Palvelujen tarpeen määrittelyn ja mitoituksen lähtökohtina ovat alueen väestömäärän ja väestörakenteen kehitys sekä olemassa olevat palvelut Kaijonharjun suuralueella. Palvelutarpeiden arvioinnissa on huomioitu myös koko kaupungin palveluverkko. Väestörakenteen muutokset, esimerkiksi lasten määrän väheneminen Kaijonharjun
suuralueella on johtanut väljyyteen mm. koulupalveluissa ja päivähoidossa. Vapaata kapasiteettia
voidaan hyödyntää Ritaharjun, Jylkynkankaan ja
Kuivasrannan palvelutarpeiden ratkaisuissa ja järjestämisessä.

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen
yhteydet suuralueen keskukseen ja läheisiin kaupunginosiin ovat tärkeä osa alueen palvelutarjontaa
ja palvelutasoa.

4.1.3

Kaijonharjun suuralueen kokonaisväestömäärä oli
11 227 henkeä vuoden 2004 alussa (kuva 4). Pitkään kasvussa ollut väestömäärä oli hieman laskenut edellisvuodesta. Kaijonharjun suuralueen väestömäärää lisääntyi viime vuosikymmenellä etenkin opiskelijoiden, 19-24-vuotiaiden muuton seurauksena. Päivähoitoikäisten määrä suuralueella
sen sijaan on laskenut jo useamman vuoden. Päivähoitoikäisiä (0-6-v.) oli viime vuosikymmenen
alussa noin 500 lasta nykyistä enemmän. Samoin
peruskoululaisten määrä on vähentynyt noin
300:lla samalla ajanjaksolla. Jylkynkankaan rakentaminen nostaa hieman alueen palvelukysyntää
etenkin Kuivasjärvellä lähivuosina, mutta suuralueen vanhojen alueiden palvelut väljenevät ikäluokkien pienetessä edelleen.

Kaijonharjun suuralueen nykyiset ja suunnitellut
palvelut on esitetty liitteessä 6.

4.1.2.

Väestökehitys

Keskusverkkotavoitteet

Yleiskaavassa Ritaharju on merkitty paikalliskeskuksena. Kuivasranta on merkitty Ritaharjun alakeskuksena, jossa on tilavaraus lähipalveluille. Ritaharjun pohjoisosaan tavoitesuunnitelmaan merkitään myös lähipalvelujen alue (pl). Merkinnällä
osoitetaan pääasiassa yhdyskuntarakenteen sisäisiä,
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Kuva 4: Kaijonharjun suuralueen väestö

Koulun
sekä kirjasto-nuoriso-monitoimitilan
suunnittelussa pyritään moni- ja vuorottaiseen
käyttöön. Tarveselvitysvaiheessa on palvelutiloja
arvioitava kokonaisuutena siten, että vältytään moninkertaisten samantyyppisten tilojen rakentamiselta. Esimerkiksi päivähoidon ja nuorisotoimen
tarvitsema sali voisi olla yhteinen. Samoin on
huomioitava koulun ja kirjaston yhteistyötarpeet,
koulun ja esiopetuksen sekä liikuntatoimen ja koulun yhteistyö jne. Ajanmukainen kirjasto-tietokeskus tulee sijoittaa keskeisesti siten, että se voi
hyvin palvella alueen päivähoitoa, opetusta ja
alueen kaikkia asukkaita. Tavoitteena tilojen monikäyttöisyyden ohella on myös yhteistoiminnan
kehittäminen, jolloin voidaan mahdollisesti saavuttaa säästöjä myös käyttökustannuksissa.

Ritaharjun paikalliskeskuksen koko väestömäärä
kasvaa alueen valmistuttua runsaaseen 8000 asukkaaseen. Tarkempi vuosittainen väestökehitys voidaan arvioida vasta päätettäessä alueen rakentamisaikataulusta. Kuivasrannalla tulee asumaan
2800- 3000 asukasta. Kuivasrannan rakentaminen
on ohjelmoitu toteutettavaksi voimassa olevassa
asunto-ohjelmassa vuodesta 2004 alkaen. Ritaharjun pohjoisimman osan myöhemmin toteutuvaksi
suunniteltu täydennysrakentaminen tasaa alueen
palvelukysyntää pitkällä aikavälillä. Vuoden 2004
alussa Ritaharjun kaupunginosassa asui väestötilaston mukaan vain 9 henkeä.
Alueen väestörakenne painottuu alkuvaiheessa
pientalorakentamisen seurauksena lapsiperheisiin.
Päivähoito- ja peruskoulupalvelujen kysyntä kasvaa aluksi selvimmin. On oletettavaa, että alue
kiinnostaa myös perheettömiä mm. Linnanmaan
alueella työssäkäyviä. Ikääntyneiden määrä Ritaharjun kaupunginosassa kasvanee merkittävämmin
vasta useiden vuosikymmenien päästä.

4.1.4.

Monitoimitilaa voitaisiin käyttää myös erilaisiin
harrastustoimintoihin, jotka luonteeltaan ja toimintaidealtaan voisivat palvella niin lapsia, nuoria
kuin aikuisiakin ja mahdollistaa myös esimerkiksi
seurakunnan ja ns. kolmannen sektorin kanssa tehtävän palveluyhteistyön. Kaavoituksella voidaan
tukea palvelukeskuksen muodostumista sijoittamalla kaupalliset ja julkiset palvelut lähelle
toisiaan. Molempien ”asiakasvirrat” ovat osittain
yhteisiä ja samalla voidaan hyödyntää mm. yhteisiä asiakaspysäköintipaikkoja.

Palvelutilavaraukset ja palvelujen järjestämisvaihtoehdot

Peruspalvelujen, päivähoidon ja peruskoulun lisäksi Ritaharjun paikalliskeskukseen varataan kirjasto-nuorisotila-monitoimitila alueen asemakaavassa. Palvelujen mitoituksessa huomioidaan vapaana olevat kapasiteetit Kaijonharjun alueen
muissa palvelutiloissa. Terveydenhuollon palvelujen osalta Ritaharju tukeutuu pääosin Kaijonharjun
aluekeskuksen palveluihin.

4.1.5.

Päivähoitopalvelut

Kaijonharjun suuralueella on 12 päiväkotia, joissa
oli hoitopaikkoja vuoden 2004 alussa 596 paikkaa.
Lisäksi alueen perhepäivähoidossa oli 40 päivähoitopaikkaa. Alueen päiväkoteihin kuljetetaan
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lapsia muilta alueilta mm. Pateniemen suuralueelta. Laskennallisesti alueen päiväkodeissa voidaan tällä hetkellä lisätä hoitopaikkojen määrää 1218 lapselle. Päivähoitoikäisten 0-6-vuotiaiden määrä Kaijonharjun suuralueella on ollut jo useita vuosia laskeva ja ”vanhoilla” alueilla väheneminen
edelleen jatkunee. Myös Pateniemen alueella päivähoitokysyntä helpottunee vuosikymmenen loppua kohden, mikä merkitsisi päiväkotipaikkojen
vapautumista näiltä osin edelleen Kaijonharjussa ja
Linnanmaalla.

luokka-asteille mahtuisi yhteensä noin 125 oppilasta lisää. Pitkän aikavälin kuluessa väljyydet eri
luokka-asteilla vielä kasvanevat. Jylkynkankaan
rakentamisen vaikutus näkyy ”yläasteen” koulutilojen kysynnässä varsinaisesti vasta useiden vuosien kuluttua.
Ritaharjun rakentamisaikataulu vaikuttaa koko alueen koulutilatarpeisiin ja –ratkaisuun. Jos Ritaharjun rakentaminen ajoittuu osittain yhtä aikaa Kuivasrannan rakentamisen kanssa, voidaan alueen
koulutilatarve ratkaista yhdellä yhtenäisperuskoululla. Tällöin alueen peruskoulu rakennettaisiin Ritaharjun paikalliskeskukseen. Ratkaisussa hyödynnettäisiin koko suuralueen koulujen vapaita
oppilaspaikkoja mutta oppilasmäärän ruuhkahuippuja joudutaan hoitamaan myös tilaelementtiratkaisulla, jolle kaavassa on myös varattava tila.
Tarvittavan tilaelementin mitoitus ja sijoitus on
tutkittava myöhemmin alueen rakentamisaikataulun tarkennuttua.

Ritaharjun kaupunginosassa päivähoitokysyntä
riippuu alueen rakentamisaikataulusta. Kuivasrannan alueelle muuttavat lapsiperheet lisäävät alueen
päivähoitokysyntää jo lähivuosina. Kuivasrannan
asemakaavaan on merkitty tilavaraus päiväkodille.
Laskennallisesti koko suuralueella on noin 200
lapsen päivähoitopaikkojen lisäkysyntä (48 % ikäluokasta) vielä vuonna 2020. Kysynnän huippuvuosina tarve on vielä edellistä suurempi. Ritaharjun kaupunginosassa (sisältää Kuivasrannan) päivähoitopaikkojen laskennallinen tarve on pitkällä
aikavälillä 300-550 lapselle.

Mikäli Ritaharjun asuinalueiden rakentaminen
aloitetaan myöhemmin, johtaa se tilanteeseen, jossa alueelle olisi investoitava kaksi koulua. Ensin
olisi rakennettava lähikoulu Kuivasrannalle ja
myöhemmin yhtenäisperuskoulu Ritaharjun paikalliskeskukseen. Seurauksena olisi, että joudutaan kahden suhteellisen lähekkäin toimivan koulun investoimiseen suhteellisen lyhyen ajanjakson
kuluessa. Mikäli Kuivasrannan lähikoulussa toimisivat esimerkiksi 1.-3. luokka-asteet, koulutilakysyntä muodostuu ongelmaksi jo neljäntenä
vuonna alueen rakentamisen aloittamisesta. Myös
kahden koulun ratkaisussa ruuhkahuiput on hoidettava ottamalla käyttöön tilaelementti.

Tavoitesuunnitelmassa esitetään Ritaharjun paikalliskeskukseen varattavaksi päiväkotitontti noin
100 lapsen päiväkotia varten. Ritaharjun päiväkodin lisäksi tarvitaan tonttivaraus (pl) alueen pohjoiseen lähipalvelukeskukseen. Yksityisiä päivähoidon ja muita palvelutuottajia varten asemakaavaan
on tarpeen merkitä myös pienempiä, P-merkinnällä
olevia tonttivarauksia.

4.1.6.

Koulupalvelut

Kaijonharjun suuralueella on kaksi Oulun kaupungin 1.-6.-luokkien koulua: Kuivasjärven ja Pöllönkankaan koulut. Lisäksi alueella toimii Oulun yliopistoon kuuluvan Oulun normaalikoulun 1.-6.
luokat. Suuralueen 1.-6-luokkien kouluissa on lukuvuonna 2003-2004 ollut yhteensä 727 oppilasta.
Opetustoimessa laaditun selvityksen mukaan kouluissa on olemassa olevilla luokilla tilaa, joten koulut voisivat ottaa yhteensä noin 120 oppilasta lisää
nykyisiin tiloihin, mikäli oppilaat jakautuisivat tasaisesti eri luokka-asteille. Lähivuosina Jylkynkankaan alueelle muuttaneet lapset täyttävät
etenkin Pöllönkankaan vapaita oppilaspaikkoja.

Opetustoimen ensisijaisena tavoitteena ja vaihtoehtona on saada Ritaharjuun yksi 500 + 200 oppilaan yhteinen peruskoulu (luokat 1-9). Normaalien
koulutilojen lisäksi tarvittaneen tiloja pienluokille
ja erityisopetusryhmille sekä mm. oppilashuollolle,
koulupsykologille ja koulukuraattorille. Luokkatilojen ratkaisuissa pyritään yhdisteltävyyteen ja
koulun muissa tiloissa yhteistilaratkaisuihin alueen
muiden palvelutilatarpeiden (esim. kirjasto, päiväkoti, nuorisotila) kanssa. Kahden koulun ratkaisussa hallintokuntien yhteistilaratkaisuja ei voida
yhtä hyvin hyödyntää kuin yhden koulun ratkaisussa. Opetustoimen kannanoton mukaan on sitä
parempi mitä aiemmin Ritaharju toteutetaan.

Peruskoulun 7.-9.-luokkien tiloja on alueella Pöllönkankaan koulussa ja Oulun normaalikoulussa.
Näillä luokka-asteilla on ollut yhteensä 454 oppilasta lukuvuonna 2003-2004. Em. kouluilla on
myös olemassa olevilla perusluokilla tilaa, eri

Koulupalvelujen järjestämisessä korostuvat myös
suorat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet
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kuksessa lähellä terveysasemaa on asemakaavassa
tilavaraus ympärivuorokautiselle palveluasumisyksikölle. Pienempiä vanhustenhuollon yksiköitä,
esim. dementiakoteja voi periaatteessa sijaita muuallakin, esimerkiksi Ritaharjun alueella. Mm. näitä
palvelutarpeita varten asemakaavaan tehdään tilavarauksia.

Kuivasjärvellä ja Linnanmaalla sijaitseviin kouluihin.

4.1.7.

Terveydenhuollon palvelut

Ritaharjun alue tukeutuu terveydenhuollon osalta
pääosin Kaijonharjun terveysasemaan. Ritaharjun
koulun yhteyteen on varattava tila myös kouluterveydenhuollolle. Kuivasjärven koulun tiloissa toistaiseksi toimiva hammashoitola on suunniteltu siirrettäväksi Kaijonharjun terveysasemalle myöhemmin tarvittavan laajennuksen valmistuttua.
Syynä keskittämistarpeeseen on se, että hammashuollon pienet erilliset yksiköt ovat toiminnallisesti herkästi ”haavoittuvia” mm. henkilökunnan
sairastapauksissa.

4.1.9.

Ritaharjun aluetta lähin kirjasto on tällä hetkellä
Kuivasjärven koulun yhteydessä pienissä tiloissa
(136 hym2) toimiva kirjasto. Kirjastotoimen tavoitteena on saada paremmin koko alueen väestöä
palvelevat kirjastotilat osana alueen monitoimikeskuksen palveluja. Toiminta siirtyisi tällöin Kuivasjärveltä Ritaharjuun, jolloin siirtyvänä toimintana säästettäisiin käyttökustannuksia. Kaijonharjun aluekeskuksen kirjasto toimii kuitenkin suuralueen ”pääkirjastona”.

Sosiaali- ja terveystoimessa tehdyn arvion mukaan
Kaijonharjun terveysaseman tilat riittänevät runsaan 15 000 asukkaan väestömäärälle ottamalla
käyttöön terveysaseman yhteydessä oleva talonmiehen asunto. Terveysaseman tilantarve on kuitenkin syytä katsoa koko alueen väestömäärän kehitykseen ja tarpeeseen nähden. Koko suuralueen
väestömäärän kasvu noin 17 000 – 18000 henkeen
merkitsee laskennallisesti 2-3 omalääkärin ja 1-2
hammaslääkärin lisäystarvetta Kaijonharjun terveysasemalla. Lisäksi tarvitaan tiloja avustavalle
henkilökunnalle, välinehuollolle jne. Arvioitu tilatarve on noin 200 hym2.

4.1.10. Nuorisotilat
Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat myös Kuivasjärven koulun yhteydessä. Tällä hetkellä Kuivasjärven kaupunginosan nuorten määrä edellyttää vielä
nuorisotoiminnan jatkamista alueella. Väestötilaston mukaan nuorten määrä on kuitenkin edelleen
laskemassa lähivuosina kaupunginosassa. Ritaharjussa tarvitaan nuorisotoimen tavoitteiden mukaan
tiloja alueen monitoimitilojen yhteydessä. Toiminta tiloissa olisi mahdollisesti myöhemmin Kuivasjärveltä siirtyvää, jolloin säästyttäisiin lisähenkilöstön palkkakustannuksilta.

Kaijonharjun terveysasemapiiriin kuuluu kaksi
neuvolaa. Kaijonharjun neuvolassa hoidetaan alueen äidit ja lapset, Kuivasjärven neuvolassa, joka
sijaitsee Kuivasjärven koulussa, hoidetaan alueen
äitien ja lasten lisäksi koululaiset. Sosiaali- ja terveystoimen linjauksen mukaan Kuivasjärven neuvola jatkaa toistaiseksi nykyisissä tiloissa. Neuvolan sijaintia on tarvetta vielä tarkastella, koska Ritaharjun alueelle muuttaa paljon neuvolapalveluita
tarvitsevia lapsiperheitä.

4.1.11. Liikuntapalvelut, ulkoilureitit ja
leikkipuistot
Alueen kaavoituksessa varataan tilaa pallo- ja luistelukentille ja muille lähiliikuntapaikoille sekä
koulun, päivähoidon ja nuorisotoimen tarvitsemille
liikuntasaleille. Tavoitteina on kuitenkin salien
moni- ja yhteiskäyttöisyys. Myös alueelliset ulkoilureitit ja leikkipuistot varataan kaavoituksessa.
Linnanmaan urheilukeskuksessa on monipuoliset
liikuntapaikat ja –tilat, jotka palvelevat myös tulevia Ritaharjun asukkaita. Linnanmaan urheilukeskuksen palveluvarustusta mahdollisesti myöhemmin vielä täydennetään. Urheilukeskuksen kaavassa on tilavaraus mm. uimahallille.

Muut sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat koko
kaupungissa pääosin keskitettyjä, esim. sosiaalityö
ja vammaispalvelut sijaitsevat kaupungin keskustan alueella. Lastensuojelun osalta Kaijonharjun
suuralueen asukkaat kuuluvat Rajakylän terveysasemalla sijaitsevan sosiaalityön yksikön palvelualueeseen.

4.1.8.

Kirjastopalvelut

Vanhustenhuolto

Vanhustenhuollon tarve Ritaharjussa on aluksi vähäinen. Alue tukeutuu vanhustenhuollon osalta
Kaijonharjun aluekeskukseen. Kaijonharjun kes-
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4.1.12. Väestösuojatilat

paikalliskeskukseen. Ritaharjua on mahdollista
myöhemmin laajentaa vielä pohjoiseen, jolloin toteutetaan myös kokoojayhteys Kalimentielle. Ritaharjun liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen on esitetty liitteessä 7.

Ritaharjun alueella tarvitaan väestönsuojatiloja,
joita voidaan rakentaa mahdollisesti julkisten palvelutilojen tai alueen asuinrakennuksien yhteyteen.
Suurin aluesuojien tarve on tällä hetkellä Kuivasjärvellä, joten alueen tulevassa rakentamisessa arvioidaan myös nykyisen väestön tarpeet.

Maankäyttöratkaisu perustuu paikalliskeskuksen ja
tiiviimmän asutuksen sijoittamiseen alueen eteläosaan lähelle Raitotietä, kaupan vyöhykkeeseen
Pohjantien melualueella ja väljemmän pientaloasutuksen sijoittaminen osa-alueina AaltokankaanKummunkankaan selännevyöhykkeeltä länteen.
Selkeät viherakselit pohjois-etelä ja itä-länsisuunnassa jakavat asuntoalueet sopivan kokoisiin osiin.
Rakentamattomina viheralueina asuntoalueiden
ympärillä on säilytetty Aaltokankaan pohjoisosa,
Kummunkangas ja Varpusuo.

4.1.13. Kaupalliset palvelut
Alueen kaupallisten palvelujen muodostuminen
riippuu voimakkaasti tulevan erikoistavarakaupan
alueen kehityksestä. Ritaharjun alueelle voi sijoittua mahdollisesti sellaisia kaupallisia palveluja,
joita ei normaalisti noin 8000 asukkaan paikalliskeskukseen sijoittuisi.

Alueen liikenneverkko perustuu kahteen Raitotiehen liittyvään kokoojaan, joista lännen puoleinen on alueen pääväylä ja palvelee myös kauppakeskittymän liikennettä. Katuliittymien ja kevyen
liikenteen alikulkujen paikat Raitotiellä oli käytännössä sidottu jo Kuivasrannan asemakaavassa. Kevyen liikenteen verkko rakennetaan jatkuvaksi sekä Kuivasrannan ja Kaijonharjun aluekeskuksen
että Pateniemen ja Herukan suuntaan. Raitotiellä
kevyt liikenne johdetaan alikulkujen kautta, asuntoalueilla kevyt liikenne ylittää kokoojakadut tasossa. Alueen halki kulkeva latu/ulkoilureitti siirretään asuntoalueen pohjoispuolelle, jotta vältytään
katujen ylitykseltä.

Paikalliskeskukseen varataan tilaa alueen omaa väestöä palvelevalle päivittäistavarakaupalle. Kaupan
mitoituksen vaikuttaa alueen rakenne ja liikenneratkaisut, asukkaiden ostokäyttäytyminen, mm. ostovoiman siirtymät Linnanmaan marketteihin ja
ennen kaikkea mahdollinen hypermarketin sijoittuminen Ritaharjuun. Lähikaupan yhteyteen varataan tilaa myös muille paikalliskeskuksen väestön
kaupallisille palveluille, joita ovat esimerkiksi
kioskit, parturi-kampaamo, kukkakauppa, apteekki
ja pizzeria/lähiravintola.
Ritaharjun pohjoisosan lähipalvelukohteeseen on
mahdollista rakentaa esimerkiksi lähikauppa tai
pienmyymälä. Kuivasrannan asemakaavassa on tilavaraus myös kaupallisille palveluille.

Maankäyttösuunnitelma 1:10 000 on raportin lopussa.

4.2.1.

4.2. Maankäyttö

Asumisen alueet

Ritaharjuun on varattu tarpeelliset alueet noin 1620
asunnolle ja noin 5300 asukkaalle. Asuinkorttelit
muodostavat kolme osa-aluetta: länsireunan sekoittunut kerrostalo - pientaloalue, itäreunan pientalovaltainen alue ja pohjoisosan erillispientaloalue. Talotyyppijakautuma on voimakkaasti pientalopainotteinen, uusista asunnoista puolet on
suunniteltu sijoittuvan erillispientaloihin (AO).
Asuntomäärät eri talotyypeillä ovat:

Tavoitesuunnitelmassa on esitetty ratkaisu, joka
täyttää alueelle asetetut tavoitteet ja mitoituksen ja
antaa lähtökohdat asemakaavoitukselle ja maankäytön toteuttamisohjelman laatimiselle. Esitetty
maankäyttöratkaisu on ohjeellinen.
Ritaharjun kaupunginosa muodostaa pohjoisen
kasvualueen kaupungin asumakuntavyöhykkeellä.
Sen rakentaminen tukee Kaijonharjun aluekeskuksen kehittymistä. Ritaharjussa voidaan luoda hyvät
edellytykset palvelujen järjestämiselle ja joukkoliikenteelle. Koska uusi paikalliskeskus tulee palvelemaan sekä Kuivasrannan että Ritaharjun asukkaita, on sen keskeinen sijainti tärkeä. Esitetyssä
ratkaisussa asukkailla on enintään 1,5 km:n matka

- kerrostaloasunnot
325 kpl
- pienkerros- ja rivitaloasunnot 485 kpl
- erillispientalot
810 kpl
Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty kunkin alueen päätalotyyppi, mutta alueilla tulee olla sekoittuneena eri talotyyppejä. Myös palveluasuntoja ja
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erityisryhmien asuntoja on toivottavaa sijoittaa
muun asumisen sekaan.

erityisryhmien asuntoja sekä pieniä liike- ja työtiloja.

Kerrostalojen alueet (AK)

Erillispientalojen alueet (AO)

Kerrostalot sijoittuvat alueen eteläosaan paikalliskeskuksen läheisyyteen. Kerrosluvuksi on esitetty
II-IV, tavoitteena on vaihteleva massoittelu ja rakennusten sovittaminen viereisiin pientaloalueisiin.
Kerrostalokorttelit ovat pari Raitotien eteläpuolelle suunniteltujen III-kerroksisten asuinrakennusten kanssa. Yhdessä paikalliskeskuksen kanssa
ne muodostavat Raitotielle näkyvän Ritaharjun
keskuksen. Raitotien varrella säilytetään komea
puusto suojaviheralueella EV.

Puolet Ritaharjun uusista asunnoista on suunniteltu
sijoittuvan erillispientaloihin, millä pyritään vastaamaan tämän hetkiseen kovaan kysyntään. Alueet on jouduttu mitoittamaan melko tiiviiksi, jotta
yli 800 omakotitaloa on saatu sijoitettua kohtuullisen etäisyyden päähän paikalliskeskuksen palveluista. Esitetyssä maankäyttöratkaisussa kaikki
omakotitalot sijaitsevat alle 1,5 km:n etäisyydellä
suunnitellusta yhtenäiskoulusta. Yhtenäisistä omakotialueista muodostuu kuitenkin varsin laajoja, ja
siksi niille kullekin tulisi jatkossa luoda oma identiteetti.

Kerrostaloalueiden mitoitus perustuu tiiveyteen 55
asuntoa/ha ja 2,5 henkeä/asunto, jolloin korttelitehokkuudeksi muodostuu noin 0,48. Kerrostaloalueilla osa kerrosalasta voidaan käyttää julkisiin palveluihin ja erityisasumiseen, esim. sijoittamalla
pohjakerrokseen päiväkoti, joka voidaan myöhemmin muuttaa vanhusten asuinyksiköksi.

Aluevarausten mitoitus perustuu tiiveyteen 10
asuntoa/ha ja 4 henkeä/asunto. Tavanomaisille yksiasuntoisilla omakotitaloilla tonttikoko on tällöin
800-1000 m2. Rakentaminen voi tapahtua tonttikohtaisesti tai ryhmärakentamisena. Alueille tulee
varata muutamia tontteja myös erityisasumista ja
palveluasuntoja varten.

Pienkerrostalojen ja rivitalojen alueet (AKR)

Alueelle mitoitettujen asuntojen ja asukkaiden
määrät osa-alueittain on esitetty liitteessä 8, jossa
on esitetty myös jakautuminen toteutusvaiheisiin.

Pääasiassa pienkerrostaloille ja rivitaloille on varattu paikalliskeskuksen viereinen alue edullisen
sijainnin takia. Alue on esitetty toteutettavaksi IIkerroksisina rakennusmassoina, joissa asuntotyypit
sekoittuvat. Mitoitus perustuu tiiveyteen 30 asuntoa/ha ja 2,5 henkeä/asunto, jolloin korttelitehokkuudeksi muodostuu noin 0,30. Tälläkin alueella
osa kerrosalasta voidaan käyttää erityisasumiseen
ja pienimuotoisiin julkisiin palveluihin.

Reservialue
Suunnittelualueen luoteiskulmaan on esitetty
asumisen reservialue, joka on mahdollista ottaa
käyttöön myöhemmin siinä vaiheessa kun alueen
palveluihin tulee väljyyttä. Alueelle voidaan toteuttaa noin 150 omakotitaloa. Reservialue ei ole
mukana mitoituslaskelmissa.

Pientalojen alueet (AP)
Pientalojen alueet on tarkoitettu pääasiassa yhtiömuotoiselle pientaloasutukselle, joka toteutetaan
kytkettyinä pientaloina, ryhmärakentamiskohteina
tai rivitaloina. Alueella on tavoitteena kaupunkimainen, tiivis pientalorakentaminen, jossa kaikista
asunnoista on suora yhteys pihalle. Alueille sopivat
erilaiset kaupunkimaisen pientalorakentamisen uudet sovellutukset. Aluevarausten mitoitus perustuu
tiiveyteen 30 asuntoa/ha ja 2,5 henkeä/asunto kuten pienkerros- ja rivitaloalueillakin, korttelitehokkuudeksi muodostuu noin 0,30.

4.2.2.

Palvelujen alueet (P, pl)

Ritaharjun paikalliskeskus ja sinne suunnitellut
palvelut perustuvat yleiskaavassa hyväksyttyyn
koko kaupungin keskusverkkoon. Ritaharju ja
Kuivasranta kuuluvat Kaijonharjun suuralueeseen,
jolla on yksi kaupungin kolmesta aluekeskuksesta.
Ritaharjun paikalliskeskuksen väestöpohja on noin
8000 asukasta, joista noin 2800 tulee asumaan
Kuivasrannan alueella ja 5200 Ritaharjussa Raitotien pohjoispuolella. Siksi paikalliskeskuksen sijainti alueen eteläosassa on keskeinen ja perusteltu.

Pientalojen alueita on osoitettu kaikille osa-alueille, jotta alueista saadaan vaihtelevia. Toteutustapojen tulisi vaihdella alueittain riippuen ympärille
tulevasta rakentamisesta. Pientalojen alueille voidaan toteuttaa myös julkisten palvelujen tiloja ja

Paikalliskeskus on sijoitettu tiiveimmän asutuksen
keskelle viherakselin varrelle, mutta erilleen kaupan suuryksiköistä. Paikalliskeskuksen aluevaraus
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koistavaran kaupalle ja hypermarketille ja länsipuolinen liikerakennusten alue (KM-1) pääasiassa
tilaa vievälle kaupalle. Liikerakennusten alueiden
mitoitus perustuu kauppaselvityksessä alueelle esitettyyn kokoluokkaan 50 000 kem2, joka toteutettuna korttelitehokkuudella 0,20 edellyttää
noin 25 ha:n aluevarausta. Autopaikoitus voidaan
tällöin järjestää pääosin maantasossa.

on noin viisi hehtaaria, jolle tulee sijoittaa noin
7 800 kem2:n yhtenäisperuskoulu, noin 970
kem2:n päiväkoti sekä noin 1230 kem2:n kirjastonuoriso-monitoimitila. Pienellä supermarketilla,
noin 1200 kem2, on toimintaedellytykset alueen
lähikauppana, lisäksi tule varautua noin 400
kem2:n muihin yksityisiin palveluihin. Koulu tulee
sijoittaa siten, että liikuntatilojen pukutiloja voivat
käyttää myös urheilualueen käyttäjät. Myös ulkoja sisätilojen valvonta voidaan hoitaa samalla henkilöstöllä. Paikalliskeskuksessa tulee olla joustovaraa muuttuvia tarpeita varten.

Liikerakennusten alueet on sijoitettu noin 200 metrin levyiselle vyöhykkeelle, joka on Pohjantien
melualuetta. Tavoitteena on, että liikerakennukset
ja tonttien aidat toimivat meluesteinä suojaetäisyyden lisäksi, eikä tälle kohdalle rakenneta meluvalleja.

Pohjoisimmalle asuntoalueelle tulee varata toteuttamismahdollisuus lähipalveluille, joko erillisenä
yksikkönä tai asumisen yhteydessä. Alueella tulee
varautua ainakin päivähoitopalveluihin ja pieneen
lähikauppaan. Päivähoitotilojen yhteyteen tulee varata tila pienelle pallokentälle. Edullisin sijoituspaikka on kokoojateiden liittymän pohjoispuolella,
jolloin se on luontevan reitin varrella myös reservialueen asukkaille.

Pohjantien itäpuolisella liikerakennusten alueella
on ajateltu eteläisimmäksi sijoittuvan noin 10 000
kem2:n hypermarketin, jonka liikenne vaikutukset
ovat suurimmat. Sen pohjoispuolelle mahtuu kaksi
kokoluokaltaan noin 8000 kem2:n erikoistavarakaupan suuryksikköä. Pohjantien länsipuoliselle
alueelle on mahdollista toteuttaa esim. Retail park
–konseptilla noin 20 000 – 30 000 kem2:n erikoistavarakaupan keskittymä esim. sisustus- ja rakennustarvikekaupalle tai muulle tilaa vievälle kaupalle.

Palvelujen toteutuksessa on tavoitteena joustavuus
sekä tilojen että toimintamuotojen osalta. Pieniä
yksiköitä mm. hoivapalveluja ja erityisasumista
voidaan sijoittaa asuinkerrostalojen alakerrokseen
tai omille tonteille asuntoalueilla. Tilojen käyttötarkoitusta tulee voida muuttaa asukkaiden ikääntyessä ja tarpeiden muuttuessa.

4.2.3.

Jatkosuunnittelussa alueelle on tehtävä kaupan
toiminnallinen selitys, jonka perusteella toiminnan
laatu, aluevarausten laajuus ja kerrosalatarpeet
tarkentuvat. Kaupan alueet ovat osa Oulun seudun
yleiskaavassa osoitettua laatukäytävää, jonka
suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä seudun
ominaispiirteitä vahvistavaan, vetovoimaiseen ja
korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja –kuvaan.

Kaupan alueet (KM, KM-1)

Kaupan aluevaraukset perustuvat Oulun yleiskaavaan 2020 sekä syksyllä 2003 valmistuneeseen
selvitykseen Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen
Oulun seudulla. Ritaharju nostettiin selvityksessä
seudun erikoistavarakaupan aluekeskukseksi Zeppelinin ohella ja yhdeksi viidestä seudun kaupallisesta keskittymästä Pohjantien varrella. Tavoitesuunnitelmassa Ritaharjun kaupalliset palvelut ovat
tarkentuneet ja laajentuneet yleiskaavaan verrattuna. Muutoksen perusteena ovat kauppaselvityksen tulokset.

4.2.4.

Työpaikka-alueet (KTY)

Työpaikka-toiminnoille on varattu näkyvälle paikalle Pohjantien varteen noin 6 ha:n toimitilarakennusten alue, joka perustuu yleiskaavan työpaikka-aluevarauksiin. Alue sopii tutkimus-, tuotekehittely-toimintaan sekä sellaiseen tuotantoon, joka ei aiheuta häiriötä ympäristöönsä. Alueelle on
mahdollista sijoittaa jopa 800 työpaikkaa, jos toteutus perustuu tonttitehokkuuteen 0,60 ja työpaikkaväljyyteen 40 kem2/henkilö. Aluevarauksen tavoitteena on turvata teknologiakylälle laajentumismahdollisuuksia ja edistää työpaikkojen tasaista alueellista jakautumista. Työpaikka-alueen
käyttötarkoitusta on jatkossa mahdollista painottaa
enemmän kaupalliseen suuntaan.

Tavoitesuunnitelmassa on selvitetty kaupallisiin
palveluihin tarvittavien alueiden laajuus, niiden sijoitus asutukseen nähden sekä liikenneverkot ja
päädytty ratkaisuun, jossa kaupalle varataan noin
13 ha:n alue Pohjantien itäpuolelle ja noin 15 ha:n
alue länsipuolelle. Molemmille alueille saa sijoittaa
kaupan suuryksikön, mutta päivittäistavaran kauppa on sallittua vain itäpuolella asutuksen läheisyydessä. Pohjantien itäpuolella oleva liikerakennusten alue (KM) on tarkoitettu pääasiassa eri-
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4.2.5.

Virkistysalueet (V)

Kaupungin pohjoisrajalla oleva luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue muodostuu itäosan Varpusuosta sekä Kummunkankaan
selänteestä muinaismuistoineen. Varpusuo tulee
säilyttää ojittamattomana ja luonnontilaisena suokokonaisuutena. Ulkoilureittiin voidaan toteuttaa
pitkospuuosuus Varpusuolle. Toinen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue on
Pohjantien varressa oleva uhanalaisen ahonoidanlukon esiintymä, jonka elinolosuhteet tulee säilyttää. Alueelle ei tule sijoittaa ylijäämämassoja.

Virkistysalueiksi on osoitettu asuntoalueiden väliin
sijoittuvat, pääosin rakennettaviksi tarkoitetut viheralueet. Ne muodostavat itä-länsi- ja pohjoiseteläsuuntaiset puistoalueet, joille sijoittuvat leikkikentät, urheilukentät ja asuntoalueen sisäiset tärkeät kevyen liikenteen väylät sekä yhdyslatu.
Eteläosan virkistysalueelle tiiveimmän asutuksen
keskellä on esitetty alueen pääleikkikenttä, joka
voi sijoittua alueen pohjoisosaan metsäiselle osalle.
Sen eteläpuolelle jäävälle Siiponsuolle voi rakentaa vesiaiheeseen liittyvän puistonosan, joka toimii
samalla osana asuinkortteleiden peruskuivatusta.
Urheilualue tulee palvelemaan koulua, päiväkotia
sekä koko kaupunginosan asukkaita. Tavoitteena
on saada alueelle sorakenttä jalka- ja pesäpalloilijoille, tenniskentät, skeittialue sekä talveksi luistelukenttä ja jääkiekkokaukalo. Puku- ja huoltotilat
voidaan toteuttaa koulun yhteyteen. Liikuntapalveluja täydentävät Linnanmaa iso urheilukeskus ja
Pateniemen urheilukeskus, jotka molemmat ovat
1,5–2 km:n etäsyydellä hyvien kevyen liikenteen
yhteyksien päässä.

Pohjantien varrella oleva suojaviheralue (EV) on
varattu asutusta suojaavalle meluvallille, joka rakennetaan läjittämällä alueelle ylijäämämaita yleissuunnitelman mukaisesti.

4.3. Liikenneverkko
4.3.1.

Ritaharju liitetään tie- ja katuverkkoon Raitotien
kautta. Alueen pääliittymäksi on suunniteltu kiertoliittymää, joka on samalla myös Raitotien eteläpuolelle rakennettavan Kuivasrannan alueen tärkein liittymä kaupungin pääliikenneväyliin. Toinen
liittymä Ratotiehen rakennetaan noin 350 metriä
kiertoliittymän itäpuolelle. Se mahdollistaa alueen
rakentamisen niin, että pientaloalueita voidaan ottaa käyttöön ennen kiertoliittymän ja sen läheisyyteen suunniteltujen kortteleiden rakentamista.
Myöhemmin, koko katuverkon rakennuttua itäinen
liittymä toimii sekä yhteytenä alueen itäosaan että
poikkeustilanteissa varatienä koko alueelle. Lähellä Haukiputaan rajaa olevan reservialueen käyttöönoton yhteydessä alue on luontevaa liittää Kalimentiehen ja sitä kautta Herukan kaupunginosaan
sekä valtatiehen 4 Kellon eritasoliittymän kautta.
Kyseinen yhteys tulee toteuttaa niin, ettei se houkuttele läpiajoon Ritaharjun kautta. Ritaharjun sisäinen katuverkko rakennetaan niin, että koko alueelta on sujuva yhteys pääkatuverkkoon. Pateniemen eritasoliittymän tuntumaan tulevan kaupallisen keskittymän palveluiden käytön tulee olla
helppoa sekä tällä alueella että muualla kaupungissa asuville. Alueen sisäinen ja ulkopuolelta tuleva liikenne eivät ratkaisussa juurikaan sekoitu.
Katuverkon tarkempi jäsennöinti ja suunnittelu
vastaamaan tavoitteena olevia nopeusrajoituksia,
40 km/h kokoojakaduilla ja 30 km/h tonttikaduilla,
sisältyy seuraavaan suunnitteluvaiheeseen.

Virkistysalueen pohjoisosaan on lisäksi varattu
pienempi leikkikenttä sekä nykyisellä paikallaan
säilytettävä yhdyslatu varsinaiselle ulkoilureitille.
Alue on pääosin kuusivaltaista tuoretta metsää, jota
hoidetaan puistometsänä.
Asuntoalueille tulee lisäksi varata kortteliryhmäkohtaisia virkistysalueita, jotka ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Raitotien varrella oleva vanha kaatopaikka-alue on
myös voitu esittää virkistysalueeksi, koska maaperässä ei ole havaittu lika-ainepitoituuksia. Alue soveltuu mm. maastoliikuntaan ja mäenlaskuun, mutta sen käyttöönotto edellyttää maisemointia. Ritaharjussa syntyviä ylijäämämassoja voidaan käyttää
kaatopaikka-alueella.

4.2.6.

Ajoneuvoliikenne

Muut alueet (MU, EV)

Asuntoalueiden pohjoispuolella säilytettävät viheralueet ovat osa kaupungin ulointa viherkehää, joka
jatkuu itään päin kohti Liikasen-Lopakan ulkoilualuetta. Ne on esitetty maa- ja metsätalousalueina,
joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Metsäalueita tulee hoitaa ulkoilun ja virkistyskäytön
edellyttämällä tavalla. Alueelle tulee suunnitella
uusi ulkoilureitti/latu.

18

R i tah ar jun ta voitesuun nitelma

Pohjantien läheisyydessä yli 17 000 ajoneuvoon ja
Ritaharjun itäpuolellakin yli 8000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pohjantien liikennemäärän ennustetaan
kasvavan Raitotien eteläpuolella 36 000 ajoneuvoon ja pohjoispuolella noin 26 000 noin ajoneuvoon vuorokaudessa kuvan 5 mukaisesti.

Ajoneuvoliikenteen verkko ilmenee sekä maankäyttösuunnitelmasta että liitteestä 7.
Vuodelle 2020 laaditun liikenne-ennusteen mukaan
liikennemäärät kasvavat Raitotillä ja Pohjantiellä
voimakkaasti. Kun Ritaharjuun suunniteltu maankäyttö toteutuu, kasvaa Raitotien liikennemäärä
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17400

14000

3500
9700

2000

Ajoneuvoliikenne / vrk
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8500 ennuste v. 2020

23300
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Kuva 5: Liikennemäärät vuonna 2002 ja ennuste vuodelle 2020

4.3.2.

Vuonna 2002 tehdyn melutorjunnan yleissuunnitelman mukaan 55 dB(A) päivämelualue tulee ulottumaan ilman suojauksia noin 250-300 metrin etäisyydelle Pohjantiestä ja noin 100 metrin etäisyydelle Raitotiestä. Koska liikennemäärien nyt
ennustetaan olevan suurempia kuin em, yleissuunnitelmassa, on jatkosuunnittelussa on tarkistettava,
kuinka kaupan ja työpaikkojen rakentamisella voidaan rajoittaa melun leviämistä Ritaharjun alueelle
ja onko melusuojaustarvetta olemassa ennen kyseisten toimintojen toteutumista. Liikennemelun 55
dB(A) päivämelualue on esitetty maankäyttösuunnitelmassa.

Kevyt liikenne

Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa ovat lähtökohtina olleet yhteydet keskustan suuntaan, viereisille asuntoalueille sekä Ritaharjuun tuleviin ja
lähialueilla oleviin palveluihin. Lisäksi verkon rakenne on sovitettu olemassa oleviin ja suunniteltuihin yhteyksiin.
Keskustan ja Linnanmaan–Kaijonharjun suunnasta
alueelle tullaan Kuivasrannan läpi. Alikulut ja katuverkko on suunniteltu niin, että kevyen liikenteen
väylät yhdessä kokoojakatujen kanssa muodostavat
Ritaharjun liikenneverkkoon luontevan pohjoiseteläsuuntaisen rungon. Kevyen liikenteen osalta
runkoa täydennetään alueen keskelle varatun vihervyöhykkeen kautta kulkevalla väylällä. Itä-länsisuunnassa kevyen liikenteen verkon runko rakentuu yhdessä kokoojakatujen kanssa ja täyden-
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4.4. Ympäristön hoito

tyy samansuuntaisen viherakselin kautta kulkevalla
väylällä. Yhteys Ritaharjun länsipuolella olevaan
Herukan kaupunginosaan järjestetään Pohjantien ja
rautatien alikulkujen kautta Jussinsuontielle ja
edelleen Risuniityntielle. Itään Kuivasjärven suuntaan alueelta on yhteys Raitotien varressa olevaa
kevyen liikenteen väylää pitkin.

4.3.3.

Rakennettavilla alueilla määritellään asemakaavoituksessa ja viheralueiden suunnittelussa keskeisten virkistysalueiden rakentamis- ja kunnostustoimenpiteet ja alueiden laatutaso. Rakentamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla luonnonympäristöä tulee hoitaa ja kunnostaa niin, että arvokkaat
alueet säilyvät elinvoimaisina ja ympäristö kestää
uudesta asutuksesta johtuvan kulutuksen lisääntymisen. Ritaharjun tavoitesuunnitelman alueelle tulee laatia viheralueiden yleissuunnitelma.

Joukkoliikenne

Toimivan joukkoliikenteen järjestäminen Ritaharjuun edellyttää alueen laajuuden takia kahta linjaa.
Suunniteltu katuverkko mahdollistaa linjojen toteuttamisen sekä Kuivasrannan kautta että Raitotien suunnasta. Pelkästään Ritaharjua palvelevien
linjojen muodostaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Alustavat reitit on suunniteltu niin, että
molemmat kulkevat paikalliskeskuksen kautta,
jonka jälkeen toinen linja jatkaa pohjoisosaan ja
toinen itäosaan. Liitteestä 9 ilmenee, että alueelle
voidaan tarjota kävelymatkoilla mitattuna kohtuullisen hyvä joukkoliikenteen palvelutaso.

MU-alueiden hoidossa ja metsänkäsittelyssä tulee
asettaa etusijalle ulkoilu- ja virkistyskäyttö, joka
lisääntyy uuden asutuksen johdosta huomattavasti.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeiden alueiden, Varpusuon ja Pohjantien varrella olevan ahonnoidanlukon esiintymän, elinolosuhteet tulee säilyttää nykyisellään. Rakentamisella ei saa muuttaa esim. alueen vesiolosuhteita.
Uuden kuntopolun suunnittelussa tulee selvittää,
voidaanko Varpusuolle rakentaa pitkospuuosuus.

Linja-autoreitit ja pysäkkien saavutettavuus on esitetty liitteessä 9.

4.3.4.

Ulkoilu- ja virkistysreitit

Ylijäämämassojen läjityssuunnitelmassa esitetyistä
alueista voidaan käyttää Pohjantien varressa Timontien alikulun pohjoispuolella olevat alueet lukuun ottamatta ahonnoidanlukon elinympäristöä.
Välittömästi Raitotien pohjoispuolella oleville,
kaupalle ja työpaikkatoiminnoille varatuille alueille ei tule sijoittaa ylijäämämassoja. Varpusuon
itäpuolella kaupungin rajalla olevalle kankaalle voi
sijoittaa ylijäämämassoja suunnitelman mukaan.
Läjitys tulee tehdä niin, että se edistää alueen ulkoilu- virkistyskäyttöä.

Nykyistä valaistua kuntopolkua/latua joudutaan
siirtämään, kun Ritaharjun rakentaminen etenee
pohjoisosaan. Jussinsuontie päästä lähtevä reitti
ohjataan pohjoiseen Pohjantien länsipuolta ja Timolantien alikulun kautta Kummunkankaalle ja
edelleen Aaltokankaalle nykyiselle ladulle. Ritahajun virkistysalueella säilytettävä osuus toimii liityntäreittinä uudelle osuudelle. Näin kuntopolku/latureitti ei risteä missään kohdassa ajoneuvoliikenteen kanssa. Aaltokankaalta kuntopolku
jatkuu Raitotien alikulun kautta Kuivasrannan alueelle.

Raitotien varrella oleva entinen kaatopaikka-alue
tulee kunnostaa virkistyskäyttöön sopivaksi muotoilemalla ja peittämällä alue puhtailla maakerroksilla. Kaatopaikka-alueelle ja sen pohjoispuolelle
voidaan sijoittaa ylijäämämassoja.

Kaupungin ulointa viherkehää noudattava Herukan-Sanginjoen-Kempeleenlahden
ulkoilureitti
johtaa mereltä Herukkaojan vartta pitkin ja jatkuu
Kalimentien alikulun kautta Kummunkankaalle.
Sieltä reitti jatkuu kuntopolku/latu-uraa pitkin Aaltokankaalle, josta edelleen Ahvenojan ja Jylkynkankaan asuntoalueiden pohjoispuolitse Liikasen-Lopakan ulkoilualueelle. Aaltokankaalta voidaan toteuttaa yhteys pohjoiseen Kalimenkylään
seudulliselle viheryhteydelle nykyistä polkua pitkin.
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4.5. Tekninen huolto

I vaihe:
Itäpuolisen kokoojakadun varrella olevat omakotitalo- ja pientaloalueet sekä osa kerrostaloaluetta, yhteensä 485 asuntoa. Peruskoulun rakentaminen paikalliskeskukseen.

Vesihuolto
Ritaharjun alue liitetään vesihuoltoverkostoon
Kuivasrannan asuntoalueen suunnasta. Alustavan
suunnitelman mukaan vesijohtolinjat tuodaan alueelle sekä etelästä että idästä ja ne muodostavat
kaksi lenkkiä. Viemäriverkosto tuodaan alueelle
Kuivasrannan pääliittymän kohdalta. Vesihuollon
päälinjat rakennetaan kokoojakatujen varsille. Pohjantien länsipuolella olevia kaupan alueita varten
vesi- ja viemärilinjat joudutaan viemään Pohjantien alitse.

II vaihe:
Läntisen kokoojakadun varrella olevat pienkerrostalo-, pientalo- ja omakotialueet, yhteensä
430 asuntoa. Paikalliskeskuksen palveluiden
rakentaminen.
III vaihe:
Pohjoisosan länsireunalla olevat omakoti- ja
pientaloalueet sekä loppuosa itäisen kokoojan
varrella olevasta kerrostaloalueesta, yhteensä
440 asuntoa. Lähipalvelujen aloittaminen.

Energiahuolto
Kaikki Ritaharjun asuntoalueet tullaan alustavien
suunnitelmien mukaan liittämään kaukolämpöverkostoon. Verkosto tuodaan alueelle Kuivasrannasta
molempien Raitotien liittymien kautta. Myös kaukolämpöjohdot sijoitetaan kokoojakatujen varsille.

IV vaihe:
Pohjoisosan itäreunalla oleva omakotialue sekä
läntisen kokoojan alussa oleva kerrostaloalue,
yhteensä 265 asuntoa. Palvelujen rakentaminen
valmiiksi.

Suunnitellut teknisen huollon verkostot on esitetty
liitteessä 10.

Jako toteuttamisvaiheisiin ja vuosittain luovutettavien tonttien määrä ratkaistaan seuraavassa maankäytön toteuttamisohjelmassa.

4.6. Toteuttamisjärjestys
Ritaharjun toteuttaminen on jaettu neljään päävaiheeseen, jotka voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin osiin. Tämän hetkisen kysynnän mukaan alueelta tulisi voida luovuttaa 100-200 omakotitonttia
vuodessa. Myös muita talotyyppejä tulee toteuttaa
tasaisesti niin, että alue rakentuu järkevästi myös
palveluiden, katuverkon ja kunnallistekniikan osalta.
Tavoitesuunnitelman liitteessä 8 on esitetty alueelle mitoitettujen asuntojen ja asukkaiden määrät
osa-alueittain sekä ohjeellinen jako toteutusvaiheisiin.
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V

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1. Ympäristövaikutukset

jolle suunnitellun melusuojauksen johdosta haitat
tulevat jäämään vähäisemmiksi.

Ritaharjun rakentamisen johdosta kaupunkirakenne
laajenee pohjoiseen kaupungin rajalle saakka. Laajeneminen tapahtuu hallitusti yleiskaavan mukaisesti ja kaupunkirakenteen tasapaino paranee
Kaijonharjun aluekeskuksen vahvistumisen ja uuden paikalliskeskuksen rakentamisen ansiosta.
Myös nykyisen joukkoliikennejärjestelmän toimintaedellytykset pohjois-eteläsuuntaisella akselilla paranevat.

5.2. Taloudelliset vaikutukset
Ritaharjun toteuttamisen kustannuksia on arvioitu
Ave-kaavatalousohjelmalla. Laskelmissa ovat mukana rakentamis- ja käyttökustannukset, mutta ei
liikennekustannuksia. Rakentamis- ja käyttökustannuksiin sisältyvät:

Ritaharjun asuntoalue sijoittuu lähes kokonaan rakentamattomalle alueelle, joten sen vaikutukset
kohdistuvat pääosin luonnonympäristöön. Noin
240 hehtaaria aiemmin rakentamatonta aluetta otetaan tehokkaaseen yhdyskuntarakentamiseen.
Myös osa Aaltokankaan-Kummunkankaan metsäisestä selännealueesta otetaan asuntorakentamiseen,
jolloin virkistykseen käytetty metsäpinta-ala pienenee. Kaupungin viheraluejärjestelmän tavoitteet
pystytään kuitenkin toteuttamaan. Asuntoalueiden
keskellä jäävä Siiponsuo tulee osaksi rakennettavaa virkistysaluetta, minkä takia se tulee kuivumaan ja muuttumaan. Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeät alueet, pohjoisosassa
oleva Varpusuo ja Kummunkangas sekä uhanalaisen ahonnoidanlukon elinympäristö, pystytään säilyttämään nykyisellään.

-

maanhankinta
kadut ja kevyen liikenteen väylät
vesihuoltoverkosto
kaukolämpöverkosto
sähkö-, puhelin- ja kaapeli-tv-verkot
kaupungin palvelurakennukset ja alueet
asuntorakentaminen
yksityiset palvelut (päivittäistavarakauppa
yms.)

Erikoistavarakaupan alueita ja työpaikka-alueita ei
ole otettu mukaan kustannuslaskentaan, koska ne
eivät ole tämän alueen palveluja. Verkostojen kytkentäkustannukset on laskettu alustavien yleissuunnitelmien perusteella. Asuntojen ja sisäisten
verkostojen rakentamiskustannukset ohjelma laskee alueella käytettyjen korttelityyppien perusteella. Palvelujen rakentamiskustannukset on laskettu kerrosalatarpeiden mukaan. Yksikköhinnat
ovat vuoden 2002 hintatasoa.

Ritaharjuun ei ole esitetty sijoitettavaksi toimintoja, jotka aiheuttaisivat muutoksia alueen maa- ja
kallioperään, veteen, ilmaan, kasvi- tai eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen tai luonnonvaroihin.

Ave-laskelman mukaan Ritaharjun asuntoalueen
rakentamiskustannukset ovat noin 300 milj.€, josta
kaupungin ja liikelaitosten osuus on noin 48 milj.€.
Rakentamiskustannuksista suurimman osan, 250
milj.€, muodostavat asuinrakennukset. Alueen
käyttökustannukset 40 vuoden ajalta ilman liikennekustannuksia ovat noin 72 milj.€.

Muutos nykyiseen rakennettuun ympäristöön on
omakotitalojen poistuminen kaupalle varatuilta
alueilta. Pohjantien itäpuolelta poistuu neljä ja tien
länsipuolelta kaksi omakotitaloa. Erikoistavarakaupan keskittymän sijoittaminen Ritaharjuun vaikuttaa muodostuvaan rakennettuun ympäristöön,
kaupunkikuvaan, liikenteeseen sekä palvelujen
saatavuuteen. Tulevien liikerakennusten mittakaava, laajat pysäköintialueet sekä asiointiliikenne
voidaan kokea myös uuden asuntoalueen viihtyisyyttä ja ympäristön laatua heikentävinä tekijöinä.
Asiointiliikenne tulee ohjata pääosin Pohjantielle,

Ritaharjun kokonaiskustannukset ilman liikennekustannuksia ovat laskelman mukaan noin 370
milj.€, josta kaupungin osuus on 61 milj.€ (16 %)
ja yksityisten osuus 308 milj.€ (84 %). Kustannukset rakennettua asuinkerrosneliömetriä kohti ovat
1542 € ja asuntoa kohti 227 000 €. Kustannukset
asuntoa kohti ovat korkeammat kuin kaupungissa
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muodostuminen sekä niiden jakautuminen kaupungin ja yksityisten kesken.

keskimäärin, mikä johtuu mm. omakotitalojen suuresta osuudesta.
Alla olevassa taulukossa ja kaavioissa on eritelty
tarkemmin rakentamis- ja käyttökustannusten

Rakenta- Käyttö Kokonais- Osuus ko- Kustan- Kustanminen (5%, 40v.) kustankonais- nukset / nukset /
(m€)
(m€)
nukset
kustan- k-m2 (€) asunto (€)
(m€)
nuksista
KAUPUNGIN KUSTANNUKSET

Maanhankinta
Kunnallistekniikka
Energia ja tietoliikenne
Kaupungin palvelurakennukset ja alueet
Kaupungin kustannukset yhteensä

4,5
25,6
8,5
9,2
47,9

3,7
6,2
3,1
13,0

5
29
15
12
61

1%
8%
4%
3%
16 %

19
122
62
51
254

2 800
18 000
9 100
7 600
37 500

Yksityinen rakentaminen

249,7

58,8

308

84 %

1288

189 900

Yhteensä

297,6

71,8

369

100 %

1542

227 400

Kaavioissa ei ole mukana liikennekustannuksia.
Kaavio 1B.
RITAHARJUN KOKONAISKUSTANNUKSET
noin 370 milj. €
KAUPUNGIN KUSTANNUKSET
5

Maanhankinta

29
Kunnallistekniikka

61

308

15

Energia ja tietoliikenne

12
Kaupungin palvelurakennukset ja
alueet
YKSITYINEN RAKENTAMINEN

Kaavio 3B.
KAUPUNGIN KOKONAISKUSTANNUKSET
RITAHARJUSSA
ASUNTOA KOHDEN 38 000 €

Kaavio 2B.
RITAHARJUN
KUSTANNUKSET ASUNTOA
KOHDEN 247 000 €
250000
200000

40 000

44000

150000
100000

30 000
183000

20 000

50000
€

10 000

0

Rakentaminen

€

Käyttö (ei liikenne)

Kuva 6: Rakentamis- ja käyttökustannukset.

23

0

38 000

R i tah ar jun ta voitesuun nitelma

5.3. Sosiaaliset ja kulttuuriset
vaikutukset

sääntyviä liikenteen haittavaikutuksia voidaan torjua alueen liikenneverkon jatkosuunnittelussa ja
liikennemelun torjunnalla.

Asuin- ja elinympäristö on kokonaisuus, joka
koostuu fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta
ja sosiaalisesta ympäristöstä. Asuntoalueen suunnittelussa tulisi luoda edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille, erilaisille elämäntavoille ja vuorovaikutukselle. Hyvän asuinympäristön elementtejä
ovat asiantuntijoiden mukaan mm. eri elämänvaiheisiin sopiva asumistapa, monipuolinen talotyyppi- ja hallintamuotojakautuma, turvallisuus sekä hyvä palvelutaso ja liikkumismahdollisuudet.
Uusilla alueilla, kuten Ritaharjussa, on huolehdittavaa asukkaiden sosiaalisesta juurtumisesta. Uusien asuntoalueiden toteutuksessa asiantuntijat korostavat hidasta, vaiheittaista rakentamista, jolloin
ikäjakautuma on tasapainoisempi ja väestöpohja
monipuolisempi. Myös sosiaalinen juurtuminen
uuteen ympäristöön on helpompaa hitaasti rakentuvilla alueilla.

Palvelujen saatavuus paranee oleellisesti kaupungin pohjoisosissa. Päivähoito- ja koulupalveluilla
vastataan alueelle muuttavien perheiden palvelutarpeisiin. Kirjasto-nuorisotila- monitoimitiloissa
palvellaan eri ikäisiä Ritaharjun, Kuivasrannan ja
myös lähialueiden, esimerkiksi Kuivasjärven asukkaita. Liikuntasalit ja –kentät ovat myös kaikkien
alueen asukkaiden käytössä. Palvelujen keskittäminen mahdollistaa tilojen monipuolisen ja joustavan käytön sekä eri hallintokuntien yhteistyön kehittymisen. Parhaillaan Oulussa kehitettävänä olevalla monialaisella ja moniammatillisella alueellisella yhteistyöllä pyritään tukemaan mm. lapsiperheitä ja alueella varttuvia nuoria sekä ennalta ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntymistä. Monitoimitilat mahdollistavat myös alueen asukastoiminnan ja erilaisten yhteisöjen ja järjestöjen toiminnan alueella.

Ritaharjuun muuttavalle asukkaalle pientalopainotteinen, kerrostalojakin sisältävä talotyyppijakautuma ja palvelujen sijoittaminen asumisen yhteyteen tarjoaa eri elämänvaiheisiin sopivia asumismuotoja. Tavoitesuunnitelmassa on varauduttu
riittävän laajaan paikalliskeskukseen sekä turvallisiin liikkumismahdollisuuksiin kaikilla kulkumuodoilla. Kaijonharjun aluekeskuksen vahvistuminen
uuden asutuksen ansioista sekä alueella jo olevat
yliopisto ja teknologiakylä tuovat monipuolisuutta
elinympäristöön. Alueelle muodostuvaan sosiaaliseen rakenteeseen ja ikä- ja perherakenteeseen vaikuttavat suunnitellun talotyyppijakautuman lisäksi
oleellisesti myös asunto-ohjelma ja tontinluovutusehdot.

Alueen asemakaavoituksella on tärkeä merkitys
lopullisen yhdyskuntarakenteen ja mm. asuinympäristön viihtyisyyden muodostumiseen.
Ritaharjun alueesta on mahdollisuus kehittää monipuolinen erikoistavarakaupan keskus, jonka vaikutukset ulottuvat koko Oulun seudulle ja alueelle
sijoittuvista kaupan yksiköistä riippuen mahdollisesti laajemminkin. Asuntoalueen rakentaminen
tukee kaupallisen keskuksen muodostumista monipuoliseksi.
Merkittäviä konfliktin aiheita ei tähän mennessä
ole noussut esille Ritaharjun suunnittelussa.
Uuden asuntoalueen kulttuurisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi uusien toimintojen tai palvelujen saaminen alueelle sekä yliopiston ja teknologiakylän verkostoituminen alueen toteuttamiseen.
Oman identiteetin muodostuminen Ritaharjuun on
tärkeää ja sitä tulee tukea kaikissa suunnitteluvaiheissa. Esille tuotavia ominaispiirteitä Ritaharjussa
voisivat olla esimerkiksi luonnonläheisyys ja laajat
”erämaat” pohjoispuolella, hyvät hevosurheilumahdollisuudet, hyvät sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet, yliopiston ja teknologiakylän läheisyys
sekä lyhyt matka meren ja järven rantaan.

Lähialueilla asuvien ihmisten elämään Ritaharjun
rakentaminen vaikuttaa sekä rajoittavasti että uusia
mahdollisuuksia tarjoten. Positiivisia vaikutuksia
ovat mm. uusien palvelujen saaminen lähialueelle
ja paranevat liikkumismahdollisuudet sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen tuleminen pohjoisiin kaupunginosiin. Negatiivisina vaikutuksina
voivat tulla virkistykseen käytettyjen alueiden supistuminen, totutun kuntoreitin muutokset ja käyttäjien lisääntyminen sekä liikenteen lisääntyminen
Pohjantiellä ja Raitotiellä. Em. vaikutuksia on pyritty lieventämään suunnittelemalla kuntoreitille
uusi linjaus ja säilyttämällä alueen pohjoisosa rakentamattomana kokonaisuutena. Ratsastajien nyt
käyttämät alueet supistuvat, mutta Ritaharjun itäpuolelle on jo suunniteltu uusi ratsastusreitti. Li-
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5.4. Riskien arviointi

5.5. Jatkosuunnittelu

Alueelle ei ole osoitettu ympäristöriskejä aiheuttavaa toimintaa. Mahdollisen vaaratilanteen voi aiheuttaa Pohjantiellä tapahtuva vaarallisten aineiden
kuljetus.

Ritaharjun alueen suunnittelu tulee jatkumaan seuraavaksi kaavarunkotasolla ja myöhemmin asemakaavasuunnitteluna. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää ainakin seuraavia kysymyksiä:

Toteuttamisessa merkittävin riski on alueen jääminen keskeneräiseksi esim. AK- tai KM-alueiden
osalta. Toisaalta riski on myös liian nopea toteuttaminen, joka saattaa aiheuttaa sosiaalisia ongelmia
kuten juurettomuutta ja väestörakenteen homogeenisuutta.

1.

Kaupunginosa- ja asuntoaluejako
Ritaharjun kaupunginosa jakautuu Raitotien
eteläpuoliseen Kuivasrannan asuntoalueeseen
ja pohjoispuoliseen, vielä nimettömään alueeseen. Nimistötoimikunnalle tulee tehdä esitys
alueen nimistön suunnittelusta.

Yksityisten palvelujen viivästyminen tai toteutumatta jääminen on kaupungin kannalta riskitekijä
uudella alueella. Ritaharjussa asia on merkittävä,
koska suurten kaupan aluevarausten toteutumistavasta ja –aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Paikalliskeskuksen yksityiset palvelut voivat jäädä
myös kokonaan syntymättä tai sijoittua erikoistavarakaupan yksiköihin.

2.

Kaupan toiminnallinen selvitys
Tavoitesuunnitelman
erikoistavarakaupan
aluevaraukset perustuvat koko seutua koskevan selvityksen johtopäätöksiin. Kaavarunkovaiheessa tulee selvittää tarkemmin Pohjantien eri puolille soveltuvan erikoistavarakaupan luonne ja mitoitus sekä hypermarketin
koko ja tarkempi sijoitus.

Rautatien tärinähaittaa ei ole selvitetty tässä työssä,
sen arvioitiin kuitenkin rajoittuvan Pohjantien länsipuoliselle alueelle.

3.

Maaperäselvitysten tarkentaminen
Maatutkauksella saatiin yleiskuva alueen rakennettavuudesta. Työ jatkuu kaavarunkovaiheessa, jolloin erityisesti siltin esiintymisalueilla on jatkettava tutkimuksia kairauksin ja
näytteenotoin.

4.

Ympäristöselvitysten tarkentaminen
Ympäristöselvitystä voi kaavarunkovaiheessa
olla tarpeen tarkentaa muutamilta keskeiseltä
rakennettaviksi suunnitelluilta alueelta, kuten
Siiponsuosta ympäristöineen. Varpusuon rajaus on syytä tarkentaa virkistyskäyttöä silmälläpitäen ja ahonnoidanlukon esiintymän
laajuus ja elinvoimaisuus on selvitettävä.
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Kaavakartta 1

Ote: Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020
Nykyinen alue

V

Virkistysalue

Kehitettävä alue

MA

Maisemallisesti arvokas pelto

Uusi alue

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja

SL

Luonnonsuojelualue

A

Asuntoalue

C

Keskustatoimintojen alue

P

Palvelujen- ja hallinnon alue

TP

Työpaikka-alue

T

Teollisuus- ja varastoalue

Oulun seudun laatukäytävä
1

Uusi seudullinen hanke,
1 Jätteen loppusijoituspaikka
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TP

ET

AP

V
M

AP
AP
V
V

Z
TP

MU
EV

TP
TP

S-1

AP

AP-t

P-1

MU

P

)

V

CA-2

EV

V

Z

P-1

VU

TP

AP-t
AP

V

EV

AP

AP

AP

ET
V

ET

AK

TP

Z

Z

AP

V

V
AP

TP

V/s

MU

V

AP

AP-t

AP-t

AP-t

AP

Z

MU

AP
TP

V/s

V/s

W

V/s

AP

AP

MU

S-1

AP
AP

V
AP

AP-t

V

TP

V

V
TP

AK
PY

TP
TP

EJ

CA-1

AP-t

TP

V

V

AP

V

AK
V
AP

AP

)

V

V
CA-1

VU

AP

TP

AK
V

T

V

AP

AP

T

T

W

VU

Z

EV
TP

TP

TP

TP

AP

AP

T
TP

V
V

0

0,5

kilometriä

1

V
AK

V

AP

Ote: Oulun yleiskaava 2020
AK

Kerrostalovaltainen asuntoalue

AP

Pientalovaltainen asuntoalue

AP-t

T

TP

V

Virkistysalue

V/s

Luonnonmukaisena säilytettävä virkistysalue

VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

EV

Suojaviheralue

S-1

Suojelualue, jolla on
erityisiä luontoarvoja

Tiivis pientalovaltainen asuntoalue

CA-1

Aluekeskustoimintojen alue

CA-2

Paikalliskeskustoimintojen alue

P

TP

AP

Palvelujen, hallinnon ja kaupan alue

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

W

Vesialue

P-1

Palvelujen, hallinnon ja
erikoistavaran kaupan alue

PY

Julkisten palvelujen alue

TP

Työpaikka-alue

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Kaijonharjun suuralueen raja

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemissuunta.

’
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RITAHARJUN
TAVOITESUUNNITELMA
Kummunkangas

HERUKKA

RITAHARJU

Aaltokangas

PATENIEMI
KUIVASJÄRVI
0

0,5

1

kilometriä

Luonnonympäristö
Kasvillisuus

Maisemarakenne

Karu tai kuivahko kangasmetsä

Laaksovyöhyke

Kuusivaltainen tuore kangasmetsä

Selännevyöhyke

Lehtipuuvaltainen tuore tai
lehtomainen kangasmetsä
Räme

Maisemakuvallisesti
merkittävä selänne
Suunnittelualueen raja

Neva
Korpi
Taimikko
Avohakkuu
Pelto, niitty tai kenttä

(Lähde: Kuivasjärven alueen ympäristöselvitys 1999, Natura Borealis t:mi)
Suunnittelupalvelut 29.3.2004 PK,AS

LIITE 5

RITAHARJUN
TAVOITESUUNNITELMA

ml

Kalimentielle

ml

Kummunkangas

HERUKKA

〉 〈

ml
RITAHARJU

〉 〈




 

 

Aaltokangas






PATENIEMI

0

0,5

KUIVASJÄRVI

1

kilometriä

Suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita
Paikalliskeskuksen sijainti

Oleva tiestö
Oleva rautatie



Tutkittava erikoistavarakaupan alue

Oleva pientalo

Selvitettävä yhteystarve

Suljettu kaatopaikka
Arvokas luontoalue

Vt4:n melualue (55dBA)

〉 〈

Ulkoilureitti / latu ja alikulku

Ylijäämämassoille esitetty läjitysalue

ml

Ajoneuvoliikenteen alikulku

(Varpusuo, Kummunkangas)

¨

Säilytettävä yhtenäinen viheralue

Suunnittelualueen raja
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