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Kaupunginosan rakenne ja palvelut

Suunnitelmassa pyrittiin sijoittamaan kaupunginosan keskus 
palveluineen siten, että se on saavutettavissa helposti koko kau-
punginosasta sekä eteläpuolelta Kuivasjärveltä. Pohjantien varsi 
vilkkaana liikennekäytävänä varattiin työpaikkatoimintojen vyöhyk-
keeksi. 

Keskusta-alueelle haluttiin muodostaa kaupunkimaisen asumi-
sen painopisteeseen palvelujen keskittymä, jolloin ne hyötyisivät 
toinen toisistaan ja olisivat asukkaiden helposti saavutettavissa. 
Toimintojen sekoittuneisuudella halutaan mahdollistaa sosiaali-
sesti eheän asuinympäristön kehittyminen. Palvelujen keskellä on 
Rita-aukio, joka liittyy kaupunkirakenteen halki kulkevaan, pohjois-
eteläsuuntaiseen urbaaniin kevyenliikenteen raittiin ja puistojen 
verkkoon. Kaupunkirakenteellisesti tavoitteena on suosia kevyen 
liikenteen muotoja alueen omien palvelujen saavuttamiseksi. Sa-
moin on tärkeätä, että kevyen liikenteen raitti johtaa alueelta kohti 
Oulun keskustaa turvallisesti ja nopeasti.

Alueen toiminnalliseksi sydämeksi muodostuu monitoimitalo, jo-
hon sijoittuu koulukeskuksen lisäksi julkisia palveluja yhteensä n. 
15 000 k-m2. Torin ympärillä ovat lisäksi päivittäistavarakauppa, 
pienliiketiloja sekä seurakuntakeskus. 

Palvelujen tarjonnassa ja mitoituksessa on huomiotu myös, että 
Pohjantien toiselle puolelle on kehittymässä vahva kaupallisten 
palvelujen keskittymä. Tämän vuoksi Ritaharjusta on osoitettu 
mahdollisuus rakentaa suora katuyhteys Pohjantien alitse palve-
lukeskittymän toteutuessa.

Ritaharjun kaupunginosan vihreänä sydämenä on keskustan poh-
joispuolella, kaupunginosan keskellä oleva ulkoilualue, joka liittyy 
pohjois-eteläsuunnassa kaupunkirakenteessa jatkuvaan viher-
käytävään.  Keskustan asukkaiden tärkeät lähipuistot sijoittuvat 
korttelirakenteen keskelle ja ne liittyvät tiiviin rakentamisen reunus-
tamia kevyen liikenteen yhteyksiä pitkin ulkoilualueisiin.

Asuntorakentaminen

Yhteensä alueelle sijoittuu n. 2200 asukasta. Alueen tiivein asuin-
rakentaminen sijoittuu alueen keskusraitin molemmille puolille. 
Keskustan korttelien ympäri kiertyy alueen pääkatu Ritakatu. Alu-
een asuntorakentamisesta merkittävä osa toteutuu AO -tyyppise-
nä pientalorakentamisena. Erityisesti kiinnitettiin huomiota erittäin 
tiiviiden (tontin leveys 16-18 m), osin tuottajavetoisestikin toteutet-
tavien, pientalotonttien tarjontaan ja suunnitelun ohjeistamiseen.

Asemakaava-alue

Asemakaavan tarkoituksena oli laatia uuden Ritaharjun kaupun-
ginosan keskustan asemakaavasuunnitelma ja rakentamistavan 
ohjeistus. Asemakaavan kanssa samaan aikaan laadittiin alueen 
kuntateknisten verkkojen yleissuunnitelma. Asemakaavakonsultti 
vastasi myös suunnittelukokonaisuuden projektipäällikkyydestä.

Ritaharjun keskus sijoittuu Pohjantien varteen Raitotien pohjois-
puolelle. Yhteensä Ritaharjun kaupunginosaan sijoittuu n. 10 000 
asukasta. Ritaharjun uusi kaupunginosa jatkaa Oulun taajama-
rakennetta Kuivasjärveltä Haukiputaalle saakka ja on kaupungin 
pohjoisin taajamarakenteen kasvualue. Suunnittelualue on erittäin 
tasaista ja alavaa metsämaastoa, joka rajautuu itäreunaltaan ar-
vokkaaseen suoalueeseen. Rakentaminen on sijoitettu siten, että 
suoalueen kuivuminen voitaisiin välttää. Asuinkortteleita rajaa län-
nessä Pohjantien suuntaisesti kulkeva seudullinen katuyhteys.
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Ritaharjun alueen asemakaava-alueen havainnekuva. 
Näkymäkuva ydinkeskustan raitilta. Ritapuistosta. Raitti rajautuu tiiviisti 
pientalotyypiseen rakentamiseen urbaaneine etupihoineen
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Asemakaavaehdotus. Kaavatyön yhteydessä laadittiin keskustakorttelien osalta viitesuunnitelma, joka 
ohjasi asemakaavoitusta ja rakentamistapaa. 

katunäkymä alueen keskustasta.




