
�

pohjois-ritaharju i-ii

rakennustapaohjeet  aMMattirakentajille

Rakennusvalvonta   Aila Asikainen
Asemakaavoitus   Uki Lahtinen
Arkkitehtiasema Oy  Timo Takala

Rakennuslautakunta      
hyväksynyt.......................�2.�.20�� § 3

pohjois-ritaharjun asuinalueella tulee säilyttää tuntuma luontoon ja 
luoda metsäisen asuntoalueen henki. alueella tulee käyttää aitoja ma-
teriaaleja ja maanläheisiä, luontoon mukautuvia värisävyjä. istutuk-
sissa tulee suosia kotoisia puulajeja kuten mäntyä, koivua, kuusta, 
tuomea, pihlajaa.    

rakennustapaohjeen tarkoitus
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. 
Ohje on Oulun kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin halt i jaa 
sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Pohjois-Ritaharjun 
rakentamista si ten, et tä alueesta muodostuu sopusuhtainen ja vi ihty isä 
asuinalue.

pääsuunnittelija
Maankäyt tö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä ton-
tinhalt i ja on velvollinen palkkaamaan itselleen pätevän pääsuunnit teli jan. 
Pääsuunnit teli ja huolehtii siitä, et tä rakennussuunnitelmat ja er ityissuunni-
telmat täyt tävät asetetut vaatimukset.

suunnittelun aloituskokous
Tarkastusarkkitehdin kanssa käytävässä neuvottelussa  (kor ttelikokous) sel-
vitetään tont tia koskevat asemakaavamääräykset, nämä ohjeet sekä muut 
huomioon otettavat seikat. Kokouksessa tulee olla mukana pääsuunnit telija, 
rakennuttaja 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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hirvelä 

tontin haltijan tulee toimit-
taa tämä ohje pääsuunnitte-
lijalle.     
ennen suunnitteluun ryhty-
mistä tulee tontin haltijan ja 
pääsuunnit tel i jan yhdessä 
ottaa yhteyttä rakennusval-
vonnan tarkastusarkkitehtei-
hin.
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POHJOIS-RITAHARJU I-II 
MATERIAALIEN JA VÄRIEN PÄÄPERIAATTEET OSA-ALUEITTAIN            24.11.2010

HIRVELÄ
”VÄRIKÄS JA TUMMA”

JAHTILA
”PÄÄOSIN VAALEA, 
PUNARUSKEA 
KESKUS”

VARPUMETSÄ
”VÄRIKÄS
JA TUMMA”

VARPUKANGAS
”VAALEAHKO” 

VÄHÄOJA
”VÄRIKÄS JA TUMMA” 
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Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.   
Vär i: Vaaleahkot vär isävyt (ei valkoinen).     
Sävyjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista. 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus.     
Vär i: Vaaleahkot vär isävyt (ei valkoinen).     
Sävyjen tulee olla ulkomaalisävyjä. 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.    
Vär i: Vaalea (miltei valkoinen). 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.    
Vär i: Tummat vär it , joiden tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivu-
vär ikar toista. 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus.       
Vär i: Tummat vär it , joiden tulee olla ulkomaalisävyjä. 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.  
Vär i: Punainen tai punaruskea.      
Sävyjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista.

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.  
Vär i: Tumman harmaa, tumman ruskea tai musta.    
Sävyjen tulee olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista.

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rappaus.    
Vär i: Vapaasti vali t tavissa tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista.

 

julkisivut: POHJOIS-RITAHARJU I-II 
MATERIAALIEN JA VÄRIEN PÄÄPERIAATTEET OSA-ALUEITTAIN            24.11.2010

HIRVELÄ
”VÄRIKÄS JA TUMMA”

JAHTILA
”PÄÄOSIN VAALEA, 
PUNARUSKEA 
KESKUS”

VARPUMETSÄ
”VÄRIKÄS
JA TUMMA”

VARPUKANGAS
”VAALEAHKO” 

VÄHÄOJA
”VÄRIKÄS JA TUMMA” 

Mater iaali: Vapaasti vali t tavissa.  
Väri: Punainen tai ruskea. Sävy on 
valit tava tuotevalmistajien kattovä-
reistä.

Mater iaali ja vär i vapaasti vali t ta-
vissa. Vär isävy on valit tava tuote-
valmistajien kat toväreistä.

Mater iaali: Vapaasti vali t tavissa.  
Väri: Vihreä. Sävy on valit tava tuo-
tevalmistajien kat toväreistä.  

Mater iaali: Vapaasti vali t tavissa.  
Väri: Tumman harmaa. Sävy on va-
l i t tava tuotevalmistaj ien kat tovä-
reistä. 

katto:
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varastotilat  

Kutakin asuntoa kohden tulee rakentaa vähintään yksi ir taimiston varastotila. 
Varastotilat voivat olla asuntojen yhteydessä tai er il l isissä rakennuksissa. 
Polkupyörien säily tykseen on varat tava myös r iit tävästi lukit tavaa katos- tai 
muuta säily tystilaa.          
Mikäli asunnoissa on tulisijoja, tulee käyt tö- rakennussuunnitelmassa osoit taa 
polt topuille varastointit i la. 

tYÖtilat

Asuinrakennusten kor t telialueilla saa �0 % rakennusalasta olla ympäristöä 
häir itsemätöntä työtilaa, kuten toimisto- ja li iketilaa. Kuoma-autoja ja suuria 
työkoneita ei saa säily t tää tonteil la. Tonteilla ei sallita auto- ja konekorjaamoja 
eikä piha-alueilla varastointia.    

pihan suunnittelu 
Piha-alueiden suunnit telun apuna sekä istutusten suunnit telussa tulee käyt tää 
vihersuunnit telun ammattilaista.  
Maantasoasunnoissa tulee olla asuntokohtainen oma piha tai terassi. Tämän lisäk-
si  taloyhtiölle on osoitet tava r iit tävän laaja yhteinen oleskelu- tai leikkialue.   
Pihan käsit telyperiaat teet sekä pihoilla käytet tävät kalusteet, valaisimet, leikki-
välineet  yms. tulee sovit taa asuinrakennusten arkkitehtuuriin.  

hulevesien viivYtYs
Asemakaavassa edelly tetään hulevesien viivytystä jokaisella rakennuspaikalla 
Herukkaojan ja Kalimenojan tulvien vähentämiseksi. Käyt tösuunnitelman lisäksi 
tulee esit tää suunnitelma rakennuspaikkakohtaisesta hulevesien viivytysratkai-
susta, joil la taataan asemakaavamääräyksen (r it p) edelly t tämä viivytys.
Hulevesien määrän vähentämiseksi tulisi rakennuspaikan vettä läpäisemättömät 
(asfalt t i, kiveykset) pihaosuudet pitää mahdollisimman vähäisinä. Umpinaisten 
pintojen sijaan tulee suosia esim. sorapintoja tai nurmikiveä.   

aitaaMinen
Yhtenäisen puutarhakaupunki- i lmeen saavuttamiseksi kadun puoleisil la sivuilla 
on tontit aidattava pensasaidoin. Pensasaidan kasvuunlähtemisen tueksi voidaan 
rakentaa väliaikainen puuaita. Tont tien väliset rajat on aidat tava. Aitatyypistä 
sovitaan kir jall isesti naapurien kesken. Rakennettavasta aidasta on tehtävä kir-
jall inen aitailmoitus.  Puisto- ja viheralueisiinkin rajoit tuvat rajat on aidat tava. 
Muiden kuin pensasaitojen korkeus saa olla enintään �,2 metr iä ja aitojen tulee 
olla rakennusten katemateriaalin värisiä.  

Pensasaidat katualueen rajal la kuuluvat yhtenäiseen  
Pohjois-Ritahar jun puutarhakaupunkimaiseen i lmeeseen. 
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ritaharjuntiehen rajoittuvien tonttien Melusuojaus
pojois-ritaharju i:n asemkaavassa on seuraava asemakaavamäärä-
ys:
”Rakennettaessa alle 20 metrin etäisyydelle 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 kerrostaloasuntojen parveketilat on lasitettava.” 

Ritaharjuntien melusuojauksen periaat teet on esitet ty osa-alueit tain er il -
l isinä kehyskuvina  seuraavasti:
 �. Jahtilan eteläosa
 2. Jahtilan pohjoisosa
 3. Hirvelä 

Alueet, joilla melu suojataan pää-
asiassa rakennusten suuntauk-
sella ja si joit telul la.

Alueet, joilla saatetaan tarvita ra-
kenteell isia suojauskeinoja (par-
vekelasitukset, meluaidat).

Ritaharjuntien itäpuolella on ra-
kennukset osoitet tu asemakaa-
vassa ohjeel l isest i  pääty t ie l le 
päin, jot ta asuntopihat on saatu 
suunnatuksi etelään.

Tällä sijoit telulla lähimpänä tietä 
oleva asuntopiha joutuu kuiten-
kin alttiiksi katumelulle ja piha on 
suojat tava meluaidalla. 

Meluaita tulee li i t tää t i iviist i ra-
kennukseen ja sen tulee olla vä-
hintään �0m pi tkä.  Meluaidan 
pituuteen voidaan laskea myös 
varastorakennukset jos ne on va-
rustettu umpinaisilla seinillä. Me-
luaidan päät täminen varastora-
kennukseen on muutoinkin suosi-
teltavaa, sillä se vähentää melun 
kier tymistä aidan pään ympäri.

Asemakaava ei estä rakennusten 
si joi t telua ohjeel l is ista merkin-
nöistä poikkeavasti.
Mikäli asuinrakennuksia rakenne-
taan Ritaharjuntien suuntaisesti 
asuntopihat on sijoitettava raken-
nuksen itäpuolelle. Parvekkeiden 
sijoit taminen melulle alt t i i l le si -
vustalle tai t ien puoleiseen pää-
tyyn edelly t tää parvekkeiden la-
sit tamista.

Ritahar junt ien länsipuolel la 
meluntor junta on toteutet ta-
vissa yksinker taisesti suun-
taamalla asuntopihat ja par-
vekkeet länteen, jo l lo in ra-
kennus i t se suo jaa p iho ja 
melulta.

1. jahtilan eteläosa

Ritaharjuntien melualue.

1.

2.

3.
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Ri tahar junt ien i täpuole l la on 
useimmat rakennukset osoitet-
tu asemakaavassa ohjeellisesti 
pääty t ielle päin, jot ta asunto-
pihat on saatu suunnatuksi ete-
lään.

Tä l lä  s i jo i t te lu l la  läh impänä 
t ietä oleva asuntopiha joutuu 
alt t i iksi katumelulle ja piha on 
suojat tava meluaidalla. 

Meluaita tulee liit tää tiiviisti ra-
kennukseen ja sen tulee olla vä-
hintään �0m pitkä. Meluaidan 
pituuteen voidaan laskea myös 
varastorakennukset jos ne on 
varustettu umpinaisilla seinillä. 
Meluaidan päättäminen varas-
torakennukseen on muutoinkin 
suositeltavaa, sillä se vähentää 
melun kier tymistä aidan pään 
ympäri.

Rakennettaessa Ritaharjuntien 
suuntaisesti asuntopihat on si-
joitet tava rakennuksen itäpuo-
lelle. Parvekkeiden sijoit tami-
nen melul le al t t i i l le s ivustal -
le tai t ien puoleiseen päätyyn 
edelly t tää parvekkeen lasit ta-
mista.

Asemakaava ei estä rakennus-
ten sijoit telua ohjeellisista mer-
kinnöistä poikkeavasti.

R i tahar junt ien länsipuole l la 
meluntor junta on toteutet ta-
vissa yksinker taisest i  suun-
taamalla asuntopihat ja par-
vekkeet länteen, jolloin raken-
nus itse suojaa pihoja melul-
ta.

jahtilan pohjoisosa Ritaharjuntien melualue.
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Ritaharjuntien melualue.

Kor t telissa ��� Ritaharjuntien puo-
leisten asuntojen pihat on suojattava 
meluaidalla. 

Meluaita tulee li i t tää t i iviist i raken-
nukseen ja sen tulee olla vähintään 
�0m pitkä. Meluaidan pituuteen voi-
daan laskea myös varastorakennuk-
set jos ne on varustet tu umpinaisil -
la seini l lä. Meluaidan päät täminen 
varastorakennukseen on muutoinkin 
suositeltavaa, sillä se vähentää me-
lun kier tymistä aidan pään ympäri.

Tällä tont i l la asemakaavan mukai -
nen sijoit telu r iit tää pääsääntöisesti 
suojaamaan pihan melulta. Autotalli-
siiven rakentaminen asuinrakennuk-
seen kiinni takaa parhaiten oleske-
lupihan melut tomuuden. 

Nä iden  ton t t i en  p iha 
e d e l l y t t ä ä  s u o j a u s t a 
joko meluaidalla tai ra-
kentamalla L-muotoinen 
rakennus.

Täl lä  tont i l la  asuinra -
kennus  asemakaavan 
mukaisest i  s i jo i tet tuna 
riit tää suojaamaan piha-
alueen Ritaharjuntien lii-
kennemelulta. 

Tämän tontin piha edel-
l y t t ää  me lusuo jaus t a 
joko meluaidalla tai ra-
kentamalla L- muotoinen 
rakennus.

Kor t teleissa �83 ja �8� 
asemakaavan mukainen 
rakennusten s i jo i t te lu 
riit tää suojaamaan oles-
kelupihat Ritaharjuntien 
li ikennemelulta. 

Nämä kaksi tont tia ovat keskeisen 
oleskelupihan suhteen periaattees-
sa r i i t tävän kaukana Rihar junt ien 
li ikennemelusta, mutta olisi suota-
vaa sijoit taa talousrakennukset Ri-
taharjuntien suuntaisena tontin ta-
kaosaan pihan suojaksi.

Palvelutontin melunsuojaustarve  
r i ippuu käyt tötarkoituksesta. Lii -
kekäyttö ei vaadi suojauksia. Mah-
dollinen päiväkoti tai palveluasun-
totoiminta suojataan sijoit tamalla 
rakennus Ritahar junt ien puolei -
seen reunaan pihan suojaksi.

hirvelä
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Meluaita.

MeluaiDan periaateMalli
Silloin kun asunto- ja oleskelupihoja ei voida suojata Ritaharjuntien li ikennemelulta 
rakennusten suuntauksilla, on rakennettava tämän sivun periaat teiden mukainen me-
luaita. 
Meluaidan ääneneristävyyden tulee olla vähintään �� dB. Tähän päästään rakenteella, 
jossa �00 mm leveän puurankorakenteen kadun puolen runkoon on kiinnitet ty �2 mm 
säänkestävä vaneri ja  rakenne on verhot tu molemmin puolin ulkoverhouspaneelil la. 
Meluaidan ehdoton ominaisuus on ti iviys. Pienetkin raot huonontavat äänen vaimen-
nustehoa selvästi. Tämän vuoksi myös meluaidan alapinnan (sokkelirakenne) on oltava  
kiinni maanpinnassa. Meluaita on tavallista tont tiaitaa huomattavasti raskaampi ja ai -
dan perustukset on tehtävä huolella rakennesuunnit telijan ohjeiden mukaan. Meluaidan 
yläosan tulee olla läpinäkyvä; puitejaon on oltava ��00 mm tai sitä suurempi. 
Meluaita tulee rakentaa rakennusalueen rajaan kiinni (ei tontin rajalle) ja aita on li i -
tet tävä rakennuksiin siten, et tä li i toskohta ei aiheuta meluvuotoa. Umpinaisen osan 
verhous voi olla maalat tu ulkoverhouslauta tai sama kuin asuinrakennuksen julkisivu-
materiaali. Väritys on harkit tava tapauskohtaisesti asuinrakennuksen väriin ja piha- ja 
katuympäristön tunnelmaan soveltuvaksi.  
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tonttien täYttäMinen 
jahtilan alueella 
kortteleissa 156, 158-159 ja 
168-169
 

Jahtilan alueella, Jahtimetsäntiellä  on 
kadut  jouduttu suunnittelemaan viemä-
röint i tasojen vuoksi selväst i  o lemas-
sa olevaa maanpintaa korkeammalle. 
Tämä aiheut taa muutami l le tontei l le 
normaalia enemmän täyt töjä. 

Tontit on muotoil tava si l lä tontin reu-
noja koht i v iet täviksi tai terassoitava 
keskeisellä piha-alueella niin, et tä täy-
töt tontin reunoilla pysyvät annetuissa 
korkeustasoissa ja tont t ien rajoi l le ei 
tule jyrkkiä törmiä.

Tilanne tonti l la, jol la täyt tötarve on suurimmillaan.

Alue, jol la on katujen 
korkeuksista johtuvaa 
tont tien korotustarvet ta.


