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Kaavoitusaloite: Ouluntien liikennealueen asemakaavamuutos (Akm 241)

693/10.1002.100203/2018

KH § 346 Raahen kaupunki ja Esa Koutonen ovat neuvotelleet ase ma kaa va-
muu tok sen aloittamisesta. Asemakaavan muutos tulisi koskemaan
Kou to sen omistuksessa olevan Raahen Motocafen kiinteistön lisäksi
ko ko kaupunginosan 17. kortteleita 1 ja 3. Asemakaavan muutoksen
ta voit tee na on ajanmukaistaa vanhentunut asemakaava (MRL 61§),
mah dol lis taa olemassa olevien toimintojen jatkuminen alueella lii ken-
teel li ses ti turvallisesti ja joustavasti huomioiden toiminnan luonteen
jat kos sa. Alue on liikenteellisesti vaativa ja se sijoittuu kau pun ki ku-
val li ses ti merkittävälle paikalle. Asemakaava mahdollistaa nykyisten
yri tys toi min to jen toimimisen alueella sekä laajentaa vähäisessä
määrin Raa hen Motocafen rakennusoikeutta.

 Kaavoitettavan maa-alueen omistus jakautuu Raahen kaupungin
(1,91 ha), Esa Koutosen (0,3471 ha) ja Pikalinja E. Niemi ja Kump pa-
nit Oy:n (0,3830 ha) kesken.

 Asiasta on järjestetty työneuvottelu alueen toimijoiden kesken
24.4.2018, jossa paikalla olivat Pikalinja E. Niemi ja Kumppanit. Oy:n,
Raa hen Motocafe:n sekä Kiint. Oy Raahen Ouluntie 45 (Hakalan Ko-
ne kli nik ka) edustajat. Toimijat eivät ole Motocafeta lukuunottamatta
esit tä neet toiveita toiminta-alueidensa asemakaavoituksen suhteen.

 Kaavan tavoitteet palvelevat Raahen kaupungin tavoitetta turvallisen,
ter veel li sen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseksi (MRL 54§),
se kä Raahen Motocafen tavoitetta kehittää toimintaansa sekä kiin-
teis tön sä turvallisuutta. Kaavoituskustannusten jakamisesta on so vit-
tu Raa hen kaupungin ja Esa Koutosen kesken niin, että hän vastaa
ko ko nais kus tan nuk sis ta yhdessä Raahen kaupungin kanssa suh teu-
tet tu na omistamansa kiinteistön pinta-alaan. Muilta alueen toimijoilta
ei pe ri tä kaavoituskustannuksia, sillä heidän omistamansa alueet on
ra jat tu mukaan suunnittelualueeseen Raahen kaupungin aloitteesta;
van hen tu neen asemakaavan muuttamisen sekä lii ken ne tur val li suu-
teen ja viihtyisän kaupunkikuvan muodostamiseen liittyvistä syistä.
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 Ouluntien liikennealueen asemakaavan aluerajaus tarkentuu ase ma-
kaa van laadinnan yhteydessä. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan
alu eel le liikennesuunnitelma, joka huomioi alueen moot to ri ajo neu vo-
lii ken teen ja isoissa määrin koululais- sekä päiväkotiliikenteestä
koos tu va kevyen liikenteen solmukohdat ja niiden turvallisuutta pa-
ran ne taan. Lisäksi alueelle tehdään rakennusinventointi ja kau pun ki-
ku val li nen selvitys.

 Alueen asemakaavan laatimisesta on järjestetty pienhankintojen tar-
jous kil pai lu, jonka kautta asemakaavanlaatijaksi valikoitui  Sweco
Ym pä ris tö Oy, kaavanlaatijana toimii arkkitehti Mikko Törmänen (YKS
143). Tarjouskilpailuissa arvioitiin kokonaistaloudellista edullisuutta
niin, että laatutekijöiden osuutta painotettiin (hinta 40%, laatu 60%).
Kaa van laa din nan hankintapäätöksestä on tehty ehdollinen vi ran hal ti-
ja pää tös 4.10.2018.  ja Esa Koutosen kanssa on laadittu sopimus
kaa van laa din taan liittyvien kustannusten jaosta. Sopimus on sitova,
jos/kun Raahen kaupunginhallitus päättää asemakaavoituksen aloit-
ta mi ses ta.

 Raahen kaupungin hallintosäännön mukaan (§ 23, kohta 23) kau pun-
gin hal li tus päättää kaavoituksen aloittamisesta.

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalon esitys 8.10.2018:

 Esitän että kaupunginhallitus:
 käynnistää asemakaavan (MRL 50§ ja 51§) laatimisen Ou lun-

tien liikennepalvelualueelle.
 toteaa, että suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy ase ma-

kaa va pro ses sin yhteydessä
 toteaa, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kus tan nuk-

sis ta vastaavat yhdessä Raahen kaupunki ja Esa Koutonen,
Kou to nen suhteessa omistamansa kiinteistön kokoon nähden.  

 toteaa, että Raahen kaupunki vastaa asemakaavan laadinnan
oh jauk ses ta ja valvonnasta. Hankkeen vetäjinä toimivat kaa voi-
tus pääl lik kö Anu Syrjäpalo ja kaavoitusarkkitehti Jaana
Pekkala.

 asemakaava lisätään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan
seu raa van päivityksen yhteydessä.
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Suunnittelualueen rajaus 8.10.2018, liite 1/5.

Sopimus kaavoituskustannusten jakamisesta 4.10.2018, liite 2/5. EI
JUL KI NEN

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo.

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 hyväksyy kaavoitusaloitteen ja päättää käynnistää ase ma kaa-
van (MRL 50§ ja 51§) laatimisen Ou lun tien lii ken ne pal ve lu alu-
eel le

 toteaa, että suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy ase ma-
kaa va pro ses sin yhteydessä

 toteaa, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kus tan nuk-
sis ta vastaavat yhdessä Raahen kaupunki ja Esa Koutonen,
Kou to nen suhteessa omistamansa kiinteistön kokoon nähden

 toteaa, että Raahen kaupunki vastaa asemakaavan laadinnan
oh jauk ses ta ja valvonnasta. Hankkeen vetäjinä toimivat kaa voi-
tus pääl lik kö Anu Syrjäpalo ja kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 asemakaava lisätään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan
seu raa van päivityksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa ko kouk ses sa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo
17.30.

KELA § 121
 Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt Esa Koutosen kaa voi tus-

aloit teen Ouluntien liikennealueen asemakaavan muutoksesta
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15.10.2018 § 346 ja päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen
laa din nan Raahen kaupungin ohjaamana ja valvomana kon sult ti työ-
nä (Sweco Ympäristö Oy). Asemakaava lisätään Raahen kaupungin
kaa voi tus oh jel maan seuraavan päivityksen yhteydessä.

 Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 17. kaupunginosassa ja
kä sit tää korttelit 1 ja 3 sekä kortteleihin liittyvät katu-, liikenne- ja vi-
her alu eet.

 Suunnittelualueen katu-, liikenne- ja viheralueet sekä korttelin 1 tontti
6 ovat Raahen kaupungin omistuksessa. Korttelin 1 tontti 5 sekä
kort te lin 3 tontti 1 ovat yksityisessä omistuksessa.

 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,48 ha.

 Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ouluntiehen, etelässä Ra ta ka-
dun varren tontteihin, idässä Ouluntien ja Ratakadun muodostamaan
ris teys alu ee seen ja lännessä Miljoonaperän asuinalueeseen.

 Korttelit ovat rakentuneet voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
Kort te lis sa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat
huol to ase ma sekä korjaamo. Asemakaavan muutoksen tavoitteena
on, että maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena.

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen lii ken ne tur val li suu-
den ja kaupunkikuvan parantaminen, mahdollistaa olemassa olevien
toi min to jen jatkuminen alueella sekä jouhevoittaa alueen halki kul ke-
vaa kevyttä liikennettä sekä moottoriajoneuvoliikennettä. Lisäksi
suun nit te lu alu een rakennuskannan arvot tutkitaan ja määritellään
alu een mahdollinen täydennysrakentaminen.

 Asemakaavoitusta varten laaditaan liikennejärjestelyiden yleis suun ni-
tel ma, liikenneselvitys, kaupunkikuvallinen selvitys sekä kult tuu ri his-
to rial li ses ti arvokkaan rakennuskannan inventointi.

 Kaavan laatimiseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
val mis tu nut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täy-
den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.    

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelee asian kokouksessa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.11.2018, liite 1/5

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (lii-
te1/5)

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Raahelaisessa,
kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla

 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta postitse suun nit-
te lu alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, suun nit te lu alu-
ee seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuok ra mie-
hil le.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

KELA § 36 Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen Ou lun-
tien liikennealueen asemakaavan muutoksesta 15.10.2018 § 346 ja
päät tä nyt käynnistää asemakaavan muutoksen laadinnan Raahen
kau pun gin ohjaamana ja valvomana konsulttityönä (Sweco Ympäristö
Oy).

 Raahen kaupungin kehittämislautakunta on hyväksynyt ko kouk ses-
saan 27.11.2018 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päät tä-
nyt ase ma kaa va työn vireilletulosta.

 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutoksen laatiminen
si säl tyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2019 (KH hyv.
14.1.2019 § 4).

 Raahen ruutukaavakeskustan länsireunalla sijaitseva lii ken ne pal ve-
lu alue on osa ydinalueen palveluverkkoa. Suunnittelualue on kau-
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pun gin keskustan välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualue si jait-
see kau pun ki ku val li ses ti keskeisellä paikalla alueellisen pääväylän ja
kau pun gin keskustaan johtavan sisääntuloväylän, Ratakadun, var rel-
la. Suun nit te lu alue rajautuu pohjoisessa Ouluntiehen, etelässä Ra ta-
ka dun varren tontteihin, idässä Ouluntien ja Ratakadun muo dos ta-
maan ris teys alu ee seen ja lännessä Miljoonaperän asuinalueeseen.

 Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan korttelin 66 tonttia
10, 16. kaupunginosan puistoaluetta, katualuetta, 25. kaupunginosan
ka tu aluet ta, 17. kaupunginosan korttelin 1 tontteja 5 ja 6, 17. kau pun-
gin osan korttelin 3 tonttia 1 sekä kortteleihin liittyviä katu- ja vi her-
aluei ta.

 Korttelit ovat rakentuneet voimassaolevan asemakaavan mukaisesti.
Kort te lis sa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat
huol to ase ma ja autokorjaamo.

 Suunnittelualueen katu- ja viheralueet sekä korttelin 1 tontti 6 ovat
Raa hen kaupungin omistuksessa. Korttelin 1 tontti 5 sekä korttelin 3
tont ti 1 ovat yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala
on noin 3,49 ha.

 Suunnittelualue on voimassa olevassa Raahen keskeisten taa ja-
ma-aluei den osayleiskaavassa (KV hyv. 11.4.2007) palvelujen ja
asu mi sen aluetta P-ak, jossa on tiivistämisen ja eheyttämisen tar vet-
ta. Ase ma kaa van muutos toteuttaa Raahen keskeisten taa ja ma-aluei-
den osa yleis kaa van periaatteita.

 Alueen nykyisten toimintojen kehittämismahdollisuuksien tur vaa mi-
nen, liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen ja kau-
pun ki ku van kehittäminen ovat keskeiset kaavamuutoksen tavoitteet.
Li säk si asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa van-
hen tu nut asemakaava (MRL 61 §). Keskeisenä lähtökohtana alueen
suun nit te lus sa on kaupunkikuvallisesti merkittävä asema ja lii ken ne-
tek ni nen vaativuus.

 Asemakaavamuutosta varten alueelle laadittiin liikennejärjestelyiden
yleis suun ni tel ma, liikenneselvitys, kaupunkikuvallinen selvitys sekä
kult tuu ri his to rial li ses ti arvokkaan rakennuskannan inventointi, joihin
ase ma kaa va luon nos perustuu.
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 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavamuutostyön ja lii ken ne-
suun nit te lun lähtökohdaksi järjestettiin toimijoiden haastattelu
19.11.2018. Aikaisempien liikenteellisten selvitysten ja toimijoiden
kans sa käytyjen neuvottelujen pohjalta laadittiin useita liikenteen rat-
kai su vaih to eh to ja. Vaihtoehtotarkastelujen pohjalta laadittiin koh tee-
seen liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma.

 Asemakaavamuutos on laadittu samanaikaisesti alueelle laaditun lii-
ken ne sel vi tyk sen ja liikennejärjestelyjen yleissuunnitelman kanssa.
Lii ken ne sel vi tyk sen laadinnasta on vastannut Solutra Oy.

 Asemakaavatyössä tutkittiin kolmea maankäyttövaihtoehtoa, joiden
poh jal ta asemakaavaluonnos on laadittu.

 Asemakaavan muutosluonnos on valmistunut. Osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel maa on päivitetty.

 Asemakaavan muutoksessa maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena.
Ase ma kaa van muutos sallii nykyisten yritystoimintojen säilymisen se-
kä lisää vähäisessä määrin rakennusoikeutta. Asemakaavan muu tok-
sel la mahdollistetaan alueen maltillinen kehittäminen sekä kau pun ki-
ku vaa parantava hallittu tonttialueen laajentaminen ja katualueiden
ke hit tä mi nen. Liikenteen toimivuus- ja turvallisuustekijöiden nykyistä
pa rem pi hallinta kaduilla ja korttelialueilla on keskeinen suunnittelun
pää mää rä.

 Asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten kort te li-
alu eet KTY-5 ja KTY-8 sekä huoltoasema- ja liikerakennusten kort te-
li alue LHK-1.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-5 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon
tar koi tet tu ja tiloja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja ra ken nus oi-
keus 2000 k-m2. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ny kyis-
ten toimintojen säilyminen ja kehittäminen.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-8 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä tavaraliikenteen kuljetusvälineiden säi ly tyk-
seen ja huoltoon tarkoitettuja tiloja. Kokonaisrakennusoikeus on 1400
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k-m2. Alueelle sallitaan myymälätilojen rakentamista.

 Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueelle LHK-1 saa rakentaa
huol to ase ma ti lo jen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Suurin sal-
lit tu kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeus 1300 k-m2.

 Katualueiden tilavaraukset ja katulinjaukset perustuvat lii ken ne jär jes-
te lyi den yleissuunnitelmiin. Merkittävimmät liikennejärjestelyiden
yleis suun ni tel man mukaiset muutokset katualueilla ovat Ouluntien
uu del leen linjaus sekä Ouluntien ja Saaristokadun liittymäalueen
muu tok set. 

 Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen Sweco Ympäristö Oy:stä esit te-
lee asian kokouksessa.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.3.2019, liite 1/4

Asemakaavan muutosluonnos 19.3.2019, liite 2/4

Kaavaselostus 19.3.2019, liite 3/4

Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvitys 19.3.2019, liite 4/4

Kaupunkikuvallinen selvitys, liite 5/4

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan inventointi, liite
6/4

 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
man ja Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvityksen,
kau pun ki ku val li sen selvityksen ja kulttuurihistoriallisesti ar vok-
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kaan rakennuskannan inventoinnin.

 hyväksyy Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu-
tos luon nok sen.

 ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla.

 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin tekniseen keskuksen ilmoitustaululle ja kaupungin in ter-
net si vuil le.

 pyytää asemakaavan muutosluonnoksesta lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Poh jois-Poh jan maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jo-
ki laak so jen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen
Ener gia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

 ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, suun nit-
te lu alu ee seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuok-
ra mie hil le.

 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos luon-
nok sen nähtävilläolon aikana.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala ja kaa-
voi tus ark ki teh ti Mikko Törmänen sekä liikennesuunnittelija, DI Tuomo
Oja kos ki esittelivät asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi Ylisirniö saapui kokoukseen asian
kä sit te lyn aikana klo 17.20.

KELA § 65 Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus on valmistunut.
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 Asemakaavan muutosluonnos oli MRL 62 §:n mukaisesti julkisesti
näh tä vil lä 1.4. - 3.5.2019. Asemakaavaluonnos esiteltiin ylei sö ti lai-
suu des sa Raahen Tapahtumatalon Fregattisalissa 11.4.2019.

 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavamuutostyön ja lii ken ne-
suun nit te lun lähtökohdaksi järjestettiin toimijoiden haastattelu
19.11.2018. Toimijoiden kanssa on käyty luonnosvaiheessa neu vot-
te lut 16.1.2019 ja 14.2.2019.

 Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ym pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen
pe las tus lai tok sel ta, Raahen kaupungin maankäyttö- ja mit taus osas-
tol ta, Raahen kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnalta, Raahen
kau pun gin kuntatekniikalta, Raahen Energia Oy:ltä, Raahen Vesi
Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan museo/arkeologia, Poh-
jois-Poh jan maan museo/ kulttuuriympäristö, Jokilaaksojen pe las tus-
lai tos, Raahen kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonta, Raahen
Ener gia/ kaukolämpö, Raahen Vesi Oy ja Elisa Oyj.

 Asemakaavaluonnoksesta annettiin kaksi mielipidettä.

 Lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavanlaatijan vas ti neis-
sa esitetyllä tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
päivitetty.

 Asemakaavamuutos on laadittu samanaikaisesti alueelle laaditun lii-
ken ne sel vi tyk sen ja liikennejärjestelyjen yleissuunnitelman kanssa.
Lii ken ne sel vi tyk sen laadinnasta on vastannut Solutra Oy.

 Asemakaavan muutoksessa maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena.
Ase ma kaa van muutos sallii nykyisten yritystoimintojen säilymisen se-
kä lisää vähäisessä määrin rakennusoikeutta. Asemakaavan muu tok-
sel la mahdollistetaan alueen maltillinen kehittäminen sekä kau pun ki-
ku vaa parantava hallittu tonttialueen laajentaminen, katualueiden ke-
hit tä mi nen sekä alueen halki kulkevan kevyen- ja moot to ri ajo neu vo lii-
ken teen sujuvoittaminen. Liikenteen toimivuus- ja tur val li suus te ki jöi-
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den nykyistä parempi hallinta kaduilla ja korttelialueilla on keskeinen
suun nit te lun päämäärä.

 Katualueiden tilavaraukset ja katulinjaukset perustuvat lii ken ne jär jes-
te lyi den yleissuunnitelmiin. Merkittävimmät liikennejärjestelyiden
yleis suun ni tel man mukaiset muutokset katualueilla ovat Ouluntien
uu del leen linjaus sekä Ouluntien ja Saaristokadun liittymäalueen
muu tok set. 

 Asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten kort te li-
alu eet KTY-5 ja KTY-8 sekä huoltoasema- ja liikerakennusten kort te-
li alue LHK-1. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisten
toi min to jen säilyminen ja kehittäminen.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-5 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon
tar koi tet tu ja tiloja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja ra ken nus oi-
keus 2000 k-m2. Korttelialueella on rakennushistorialliselta kannalta
pai kal li ses ti merkittävä rakennus, mikä on asemakaavassa huomioitu
kaa va mer kin näl lä sr-3.

 Asemakaavassa sallitaan moottoriajoneuvon tonttiliittymä Ra ta ka dul-
le yleiskaavan suosituksesta poiketen. Liittymän sallimista pidetään
pe rus tel tu na tontin toiminnallisuuden turvaamisen kannalta eikä liit ty-
mäs tä katsota aiheutuvan olennaisia liikenteen toimivuushaittoja Ra-
ta ka dul le. Liittymä sallitaan 11 metriä leveälle alueelle. Liittymän yk-
si tyis koh tai nen sijainti ja muoto määräytyy katusuunnitelmassa, joka
laa di taan asekaavan hyväksymisen jälkeen. Pysäköintinormi kort te li-
alu eel la on 1 ap/50 k-m2.

 Toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-8 saa rakentaa liike- ja toi-
mis to ra ken nuk sia sekä tavaraliikenteen kuljetusvälineiden säi ly tyk-
seen ja huoltoon tarkoitettuja tiloja. Kokonaisrakennusoikeus on 1400
k-m2. Alueelle sallitaan myymälätilojen rakentamista. Korttelialueelle
on kahdelle asunnolle varattu asuinrakennusten rakennusala (300
k-m2) sekä rakennusala (200 k-m2) talous-, huolto- ja työtiloja sekä
au ton säi ly tys paik kaa varten.

 Asemakaavassa sallitaan moottoriajoneuvojen tonttiliittymä Ra ta ka-
dul le yleiskaavan suosituksesta poiketen. Liittymän sallimista pi de-
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tään perusteltuna tontin toiminnallisuuden turvaamisen kannalta eikä
liit ty mäs tä katsota aiheutuvan olennaisia liikenteen toimivuushaittoja
Ra ta ka dul le. Liittymä sallitaan 20 metriä leveälle alueelle. Liittymän
yk si tyis koh tai nen sijainti ja muoto määräytyy katusuunnitelmassa, jo-
ka laaditaan asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Pysäköintinormi
on 1 ap/ 2 työpaikkaa ja 1 ap/ asunto.

 Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueelle LHK-1 saa rakentaa
huol to ase ma ti lo jen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Suurin sal-
lit tu kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeus 1300 k-m2. Ajo neu vo liit ty-
mien sijaintia on rajoitettu Ouluntielle, Saaristokadulle sekä Ra ta ka-
dul le. Pysäköintinormi on 1 ap/ 50 k-m2.

 Kaikki korttelialueet tulee suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti pyr ki-
myk se nä alueen hyvä imago ja korkeatasoinen yleisilme. Kort te li-
alueil la rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä ul ko va ras toin-
tiin, ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kun nos-
sa. KTY-5 ja KTY-8 korttelialueilla ulkovarastointiin käytettävät alueet
on aidattava näkösuojaa antavalla aidalla.

 Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen Sweco Ympäristö Oy:stä esit te-
lee asian kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 28.5.2019, liite 1/6

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja
mielipiteisiin, lii te 2/6

Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh do tus, kaa-
va se los tus 28.5.2019, liite 3/6

Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh do tus, kaa-
va kart ta, kaavamerkinnät ja määräykset 28.5.2019, liite 4/6

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle
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 merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tet-
ty 28.5.2019, liite 1/6

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau-
sun toi hin ja mielipiteisiin, 28.5.2019, liite 2/6

 hyväksytään Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma-
kaa van muutosehdotus liitteiden 3/6 ja 4/6 mukaisesti

 asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki,
ja kaupungin internetsivuille

 pyydetään asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA
28 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Tur val li suus- ja kemikaalivirastolta, Raahen kaupungin maan-
käyt tö- ja mittausosastolta, Raahen kaupungin rakennus- ja ym-
pä ris tö val von nal ta, Raahen kaupungin kuntatekniikalta,
Raahen kau pun gin opetus- ja varhaiskasvatukselta, Raahen
Vesi Oy:ltä, Raa hen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä ja SSAB:ltä.

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh do tuk-
sen nähtävilläolon aikana

Kehittämislautakunta: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja
muut ti esityksensä seuraavanlaiseksi:
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 Muutettu päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

kehittämislautakunta:

 asiasta käydyn keskustelun perusteella asia palautetaan val-
mis te luun.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen sekä
lii ken ne suun nit te li ja, DI Tuomo Ojakoski esittelivät asiaa ko kouk ses-
sa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Pekkala, Mikko Tör mä nen ja Tuo-
mo Ojakoski poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jäl keen klo
18.50.

KELA Ouluntien asemakaavan muutosluonnos oli MRL 62 §:n mukaisesti
jul ki ses ti nähtävillä 1.4. - 3.5.2019. Asemakaavaluonnos esiteltiin
ylei sö ti lai suu des sa Raahen Tapahtumatalon Fregattisalissa
11.4.2019.

 Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Poh-
jois-Poh jan maan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ym pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen
pe las tus lai tok sel ta, Raahen kaupungin maankäyttö- ja mit taus osas-
tol ta, Raahen kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnalta, Raahen
kau pun gin kuntatekniikalta, Raahen Energia Oy:ltä, Raahen Vesi
Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

 Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan museo/arkeologia, Poh-
jois-Poh jan maan museo/ kulttuuriympäristö, Jokilaaksojen pe las tus-
lai tos, Raahen kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonta, Raahen
Ener gia/ kaukolämpö, Raahen Vesi Oy ja Elisa Oyj.

 Asemakaavaluonnoksesta annettiin kaksi mielipidettä. Lausunnot ja
mie li pi teet on otettu huomioon kaavanlaatijan vastineissa esitetyllä
ta val la.
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 Asiaa on käsitelty viimeksi kehittämislautakunnan kokouksessa
28.5.2019 § 65, joka päätti asiasta käydyn keskustelun perusteella
pa laut taa asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

 Asemakaavaluonnosta varten on laadittu useampia vaihtoehtoja, jois-
ta asemakaavaluonnos on laadittu vaihtoehdon C pohjalta.

 Korttelialueiden rajojen määrittelyn yhteydessä on kuultu alueen
maan omis ta jia ja vuokralaisia. Laaditussa asemakaavaluonnoksessa
pää ta voit teek si on muodostunut kaikkien osapuolten intressien yh-
teen so vit ta mi nen.

 Kaavaprosessin aikana on järjestetty Raahen kaupungin aloitteesta
kol me toimijatapaamista (16.1.2019, 14.2.2019 ja 16.8.2019). Ta paa-
mis ten tarkoituksena on ollut käydä keskustelua ja luoda yh teis ym-
mär rys tä alueen toimijoiden ja Raahen kaupungin tavoitteista kaa va-
muu tos alu eel la.

 Kehittämislautakunnan kokouksen jälkeen järjestettiin Raahen kau-
pun gin aloitteesta Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma kaa van-
muu tok ses ta koskeva toimijapalaveri 16.8.2019. Neuvotteluun osal-
lis tui vat alueen toimijat, kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen ja
ke hit tä mis lau ta kun nan edustajat, kaupungin johto, kaupungin maa-
omai suu des ta ja kaavoituksesta sekä kunnallistekniikasta vastaavat
vi ran hal ti jat, poliisi- ja pelastustoimi, kaupungin lupa- ja val von ta vi-
ran omai nen sekä kaavaa laativa konsultti. Neuvottelun pohjana oli
28.5.2019 ke hit tä mis lau ta kun nas sa käsitelty kaava-aineisto.
Neuvottelussa lin jat tiin, että asemakaavan sisältöä ei ole aihetta
muuttaa. Toi mi ja pa la ve rin 16.8.2019 päätös asemakaavamuutoksen
etenemisestä oli, että kaa va eh do tuk sen valmistelu viedään
päätöksentekoon ke hit tä mis lau ta kun nas sa 10.9.2019,
kehittämislautakunnassa 28.5.2019 esitellyn kaa va eh do tuk sen
mukaisesti.

 Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen Sweco Ympäristö Oy:stä esit te-
lee asian kokouksessa.

Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutoksen toi mi ja pa-
la ve rin pöytäkirja 16.8.2019, Liite 1/4
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 10.9.2019, Liite 2/4

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja
mielipiteisiin, Lii te 3/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavaselostus 10.9.2019, Liite 4/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 10.9.2019, Liite
5/4

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 merkitään tiedoksi Ouluntien liikennepalvelualueen ase maa-
kaa van muutoksen toimijapalaverin pöytäkirja 16.8.2019, liite
1/4

 merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tet-
ty 10.9.2019, liite 2/4

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau-
sun toi hin ja mielipiteisiin, 10.9.2019, liite 3/4

 hyväksytään Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma-
kaa van muutosehdotus liitteiden 4/4 ja 5/4 mukaisesti

 asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki,
ja kau pun gin internetsivuille

 pyydetään asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA
28 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
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jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Raa hen poliisilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Raahen
kau pun gin maankäyttö- ja mittausyksiköltä, Raahen kaupungin
lu pa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin kuntatekniikalta,
Raa hen kaupungin opetus- ja varhaiskasvatukselta, Raahen
Ve si Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä  SSAB:l-
tä.

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh do tuk-
sen nähtävilläolon aikana

 Kehittämislautakunta:

 Keskustelun kuluessa Heikki Peltoniemi esitti, että ke hit tä mis lau ta-
kun ta ei hyväksy asemakaavan muutosehdotusta, vaan palauttaa
ase ma kaa van uuteen valmisteluun. Nina Pulkkanen kannatti Heikki
Pel to nie men esitystä.

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu
esi tys asian palauttamisesta valmisteluun, joten ke hit tä mis lau ta kun-
nan tulee äänestää asiassa.

 Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä si-
ten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, ää nes tä vät JAA,
ja ne, jotka kannattavat Heikki Peltoniemen esitystä asemakaavan
pa laut ta mi ses ta uudelleen valmisteluun, ää nes tä vät EI. Ää nes tys me-
net te ly hyväksyttiin.

 Annetussa äänestyksessä esitys asian käsittelyn jatkamisesta sai 6
JAA ääntä (Heik ki lä Paula, Sämpi Kirsti, Kaurala Reijo, Rautio Risto,
Sa lon saa ri Pent ti, Aulakoski Antero) Heikki Peltoniemen esitys asian
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pa laut ta mi ses ta valmisteluun 3 EI ääntä ( Pel to nie mi Heikki, Pulk ka-
nen Nina, Ahtimaa Heikki) 1 äänesti tyhjää (Ylisirniö Kirsi).

 Puheenjohtaja totesi, että kehittämislautakunta on äänin 6 - 3 hy väk-
sy nyt asian käsittelyn jatkamisen.

 Kehittämislautakunta hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

 Heikki Peltoniemi ja Nina Pulkkanen ilmoittivat jättävänsä eriävän
mie li pi teen, joka liitetään kirjallisena pöytäkirjaan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen ja
kaa voi tus ark ki teh ti Jaana Pekkala sekä kaavoituspäällikkö Anu Syr-
jä pa lo esittelivät asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Törmänen ja Jaana Pekkala sekä
Heik ki Ahtimaa pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
18.58.

KH § 283 Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutoksen toi mi ja pa-
la ve rin pöytäkirja 16.8.2019, liite 1/4

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 10.9.2019, liite 2/4

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja
mielipiteisiin, kii te 3/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavaselostus 10.9.2019, liite 4/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 10.9.2019, liite 5/4

Eriävä mielipide, Heikki Peltoniemi ja Nina Pulkkanen, liite 6/4

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):
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 kaupunginhallitus 

 merkitsee tiedoksi Ouluntien liikennepalvelualueen ase maa-
kaa van muutoksen toimijapalaverin pöytäkirjan 16.8.2019, liite
1/4

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vi-
tet ty 10.9.2019, liite 2/4

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toi-
hin ja mielipiteisiin, 10.9.2019, liite 3/4

 hyväksyy Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma kaa-
van muutosehdotuksen liitteiden 4/4 ja 5/4 mukaisesti

 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki,
ja kaupungin internetsivuille

 pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA 28
§:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Raa hen poliisilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Raahen
kau pun gin maankäyttö- ja mittausyksiköltä, Raahen kaupungin
lu pa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin kuntatekniikalta,
Raa hen kaupungin opetus- ja varhaiskasvatukselta, Raahen
Ve si Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä
SSAB:ltä

 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos eh do-
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tuk sen nähtävilläolon aikana.

� Kaupunginhallitus: Keskustelun kuluessa Pekka Poukkula esitti, et-
tä kaupunginhallitus ei hy väk sy asemakaavan muutosehdotusta,
vaan palauttaa ase ma kaa van uuteen valmisteluun, jossa ko. alueen
yri tys ten kaavoitusaloite ja tarpeet tulevat huomioiduksi yrit tä jä ys tä-
väl li ses ti kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla. Lisäksi val mis te-
lun on edettävä olemassa olevia pyöräteitä hyödyntäen, jolloin tur val-
li suus te ki jät tulevat myös huomioiduksi. Näiden pohjalta tulee löytyä
tar koi tuk sen mu kai nen kompromissi. Sari Pekkala ja Tarja Ollanketo
kan nat ti vat Pek ka Poukkulan esitystä.

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu
esi tys asian palauttamisesta valmisteluun, joten kaupunginhallituksen
tu lee äänestää asiassa.

 Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä si-
ten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät
JAA, ja ne, jotka kannattavat Pekka Poukkulan esitystä ase ma kaa van
palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestävät EI. Ää nes tys me-
net te ly hyväksyttiin.

 Annetussa äänestyksessä esitys asian käsittelyn jatkamisesta sai 2
JAA ääntä (Hautamäki Jaana, Salmela Marko) ja Pekka Poukkulan
esi tys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun sai 9 EI ääntä
(Myl ly mä ki Jarmo, Ollanketo Tarja, Heinonen Risto, Karppinen Aimo,
Kemp pai nen Kristiina, Lumijärvi Liisa, Pekkala Sari, Poukkula Pekka,
Va san ka ri Jouko).

 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 2-9 hyväksynyt
asian palauttamisen uudelleen valmisteluun Pekka Poukkulan esi tyk-
sen mukaisesti.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen ja lii-
ken ne suun nit te li ja, DI Tuomo Ojakoski sekä kaavoituspäällikkö Anu
Syr jä pa lo esittelivät asiaa kokouksessa. Mikko Törmänen ja Tuomo
Oja kos ki poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 18.15.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Honkala poistui kokouksesta asian
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kä sit te lyn aikana klo 17.53.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo poistui
ko kouk ses ta asian käsittelyn jälkeen klo 18.26.

KELA § 111 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta

 antaa evästyksiä asemakaavan valmistelun jatkotyöskentelyyn

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen ja antoi evästyksiä jat ko-
työs ken te lyyn ja päätti ottaa asian uudelleen evästettäväksi lokakuun
toiseen kokoukseen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa tuoden esille lainsäädännölliset näkökohdat.

KELA § 123 Edellisessä kokouksessa sovitusti suunnittelualueen toimijoiden
kans sa pidettiin 10.10.2019 neuvottelu, jonka pohjalta päädyttiin jat-
ka maan suunnittelua VE0 pohjalta.

 Saavutettu neuvottelutulos esitellään kokouksessa.   

Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta

 merkitsee tiedoksi saavutetun neuvottelutuloksen ja antaa
eväs tyk siä asemakaavan valmistelun jatkotyöskentelyyn.

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esitteli
asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Ahtimaa ja Jaana Pekkala pois tui-
vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.08.
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KELA Ouluntien asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja ase ma kaa va-
eh do tus  käsiteltiin kehittämislautakunnassa 28.5.2019. Käydyn kes-
kus te lun perusteella asemakaavaehdotus palautettiin uudelleen val-
mis tel ta vak si.

 Raahen kaupungin aloitteesta pidettiin toimijaneuvottelu 16.8.2019.
Neu vot te lun pohjana oli 28.5.2019 kehittämislautakunnassa käsitelty
kaa va-ai neis to. Neuvottelussa linjattiin, että asemakaavan sisältöä ei
ole aihetta muuttaa.

 Asemakaavaehdotus käsiteltiin kehittämislautakunnassa 10.9.2019.
Ke hit tä mis lau ta kun ta esitti kaupunginhallitukselle Ouluntien lii ken ne-
pal ve lu alu een asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

 Raahen kaupunginhallitus käsitteli asemakaavaehdotusta 16.9.2019.
Käy dyn keskustelun ja äänestyksen perusteella asemakaavaehdotus
pää tet tiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 Kehittämislautakunta on käsitellyt asemakaavan muutosehdotusta ja
an ta nut evästyksiä asemakaavan valmistelun jatkotyöskentelyyn
24.9.2019.

 Toimijoiden kanssa pidettiin toimijaneuvottelu 10.10.2019, jossa neu-
vot te lun pohjana oli luonnos asemakaavaehdotukseksi. Neu vot te lus-
sa nousi erityisesti esille, että katualueiden lii ken ne jär jes te ly pe ri aat-
teet hyväksytään erillisessä katusuunnitelmassa. Toi mi ja neu vot te lus-
sa päädyttiin jatkamaan asemakaava- suunnittelua VE0 pohjalta.

 Kehittämislautakunnalle esiteltiin 29.10.2019 toimijoiden kanssa pi-
de tys sä neuvottelussa saavutettu lopputulos. Kehittämislautakunta
antoi eväs tyk siä asemakaavan valmistelun jatkotyöskentelyyn.

 Asemakaavaehdotukseen on tehty tarkistuksia ke hit tä mis lau ta kun-
nal ta saatujen evästysten ja käytyjen toimijaneuvotteluiden pohjalta.

 Kaavaa laativa konsultti (Sweco Ympäristö Oy, Mikko Törmänen,
kaa voi tus ark ki teh ti) esittelee asemakaavan muutosehdotuksen ko-
kouk ses sa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 26.11.2019, liite 1/4
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Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja
mielipiteisiin, 26.11.2019, liite 2/4

Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvitys 19.3.2019, liite 3/4

Kaupunkikuvallinen selvitys, liite 4/4

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan inventointi, liite
5/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavaselostus 26.11.2019, liite 6/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 26.11.2019, liite
7/4

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen):

 kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tet-
ty 26.11.2019, liite 1/4

 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau-
sun toi hin ja mielipiteisiin, 26.11.2019, liite 2/4

 hyväksytään Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma-
kaa van muutosehdotus liitteiden 3/4 ja 4/4 mukaisesti

 asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki,
ja kaupungin internetsivuille

 pyydetään asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA
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28 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Raa hen poliisilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Raahen
kau pun gin maankäyttö- ja mittausyksiköltä, Raahen kaupungin
lu pa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin kuntatekniikalta,
Raa hen kaupungin opetus- ja varhaiskasvatukselta, Raahen
Ve si Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä
SSAB:ltä.

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh do tuk-
sen nähtävilläolon aikana

Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen esit-
te li asiaa kokouksessa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Soronen, Matti Pohjola ja Pirkko
Lin tu nen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Törmänen ja Jaana Pekkala pois-
tui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.20.

KH § 379 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 26.11.2019, liite 1/4

Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja
mielipiteisiin, 26.11.2019, liite 2/4

Ouluntien liikennepalvelualueen liikenneselvitys 19.3.2019, liite 3/4
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Kaupunkikuvallinen selvitys, liite 4/4

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan inventointi, liite
5/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavaselostus 26.11.2019, liite 6/4

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muu tos eh-
do tus, kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 26.11.2019, liite
7/4

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 kaupunginhallitus

 merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vi-
tet ty 26.11.2019, liite 1/4

 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toi-
hin ja mielipiteisiin, 26.11.2019, liite 2/4

 hyväksyy Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen ase ma kaa-
van muutosehdotuksen liitteiden 3/4 ja 4/4 mukaisesti

 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau-
pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki,
ja kaupungin internetsivuille

 pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA 28
§:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-Poh jan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh-
jois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Raa hen poliisilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Raahen
kau pun gin maankäyttö- ja mittausyksiköltä, Raahen kaupungin
lu pa- ja valvontajaostolta, Raahen kaupungin kuntatekniikalta,
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Raa hen kaupungin opetus- ja varhaiskasvatukselta, Raahen
Ve si Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä SSAB:ltä

 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moi-
tus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla

 ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omis-
ta jil le ja vuokramiehille

 järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos eh do-
tuk sen nähtävilläolon aikana.

Kaupunginhallitus:  Hyväksyi esityksen.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen, kaa-
vasun nit te li ja Jaana Pekkala ja kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo
esit te li vät asiaa kokouksessa

Jakelu Kaavoitus 


